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Dit kussen is eigen ontwerp en mag alleen voor privé doeleinden gebruikt worden. Kussens gemaakt 
met dit patroon mogen niet verkocht worden zonder toestemming! 

Laila (uilenkussen) 

Dit kussen maakte ik voor m’n zusje. Het patroon van een soortgelijk kussen is 

te verkrijgen via Farbenmix, maar dit kussen is net even anders. 

 

 

 

Wat heb je nodig? 

* lap stof voor het lichaam 

* witte (fleece) voor de ogen 

* zwarte (fleece) voor de pupillen 

* oranje (fleece) voor de snavel 

* gedessineerde stof voor de vleugels (2x; hierna A en B) 

* fleece of wattine voor de vleugels 

* evt. nog wat rest stukjes om applicaties te maken 

* vulmiddel (Ikea kussen) 
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Wat moet je doen? 

Knip de patronen uit en speld deze op de stof. Houdt rekening met evt. vleug. Leg het 

voor- en het achterpand tegen de stofvouw. Neem de aangegeven markeringen met 

krijt/potlood over op de stof. 

Verstevigen: 
Verstevig de ogen, de pupillen en de snavel met strijkvlieseline. Knip eerst het 
vlieseline in de goede vorm en strijk het daarna op de gewenste stof. Knip daarna de 
stof langs de rand van het vlieseline. Verstevig eventuele applicaties. 

Knippen: 

~ lijf (2x) 
~ ogen (1x) 
~ pupillen (1x) 
~ snavel (1x) 
~ vleugels (2x uit stof A; 2x uit stof B; 2x uit fleece of wattine) 

 

Naaien: 
Appliqueer de pupillen op het oogwit. Ik heb hiervoor een zigzag-steek gebruikt.  

 
 
Appliqueer daarna de snavel op het lijf. Gebruik de markeringen om de juiste positie 
te bepalen. Laat de bovenkant van de snavel open (daar waar de ogen tegen aan 
komen).  
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Appliqueer daarna de ogen op het lijf. Let op dat de snavel aansluit op de ogen.  

 
 

Stik de vleugels in elkaar. De fleece/wattine moet binnenin als versteviging van de 
vleugels. Knip in, keer om en stik door.  

 
Evt. applicaties vastnaaien/strijken voordat je de 2 panden aan elkaar naait.  

 
 

Speld de vleugels tussen het lijf en naai het lijf in elkaar. Laat onderaan ruimte over 
om te keren. Vul Laila op en maak de opening dicht.  

 
 
Succes en veel knuffelplezier gewenst.  
 
 
De 3 patroondelen worden los aangeboden.  


