R ingkussen
Maak een aandenken voor een speciale dag: een
ringkussen. Dit prachtige project wordt direct in het
borduurraam van uw BERNINA borduurmachine geborduurd en
genaaid! Als u het kussen een persoonlijk tintje wilt geven, kunt u
een monogram aan het motief toevoegen. Dit vindt u in uw machine
of kunt u zelf met de BERNINA borduursoftware ontwerpen.
Voor dit project heeft u het volgende nodig:
BERNINA Maxi Hoop.
30 cm van de gewenste stof (Ik gebruikte crêpe met satijnen achterkant, de matte
kant koos ik als bovenkant van de stof).
⦁ Satijnen band, ca. 25 cm lang en 5 tot 7,5 cm breed.
⦁ Satijnen band, ca. 45 cm lang en 2,5 cm breed.
⦁ Borduur- of schilderstape.
⦁ Strijkvlies - kies een dikte die bij de stof past (Ik gebruikte hele lichte strijkvlies van
Pellon).
⦁ Polyester- of viscosegaren in een kleur naar keuze. Voor een klassieke look kunt u
ton-sur-ton garen nehmen, bijv. Wit garen voor witte stof en ivoorkleurig garen voor
ivoorkleurige stof.
⦁ Stevig, scheurbaar borduurvlies.
⦁ Vulmateriaal.
⦁ Een scherpe naald, nr. 70/10, of een andere naald die bij de stof past.
⦁ Handnaainaald.
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Lapje stof knippen, dat ca. 5 cm groter is dan de Maxi Hoop. Strijkvlies op de
achterkant van de stof strijken. Let op de handleiding van de fabrikant. Lapje aan de
kant leggen.
Lapje stof van ca. 25 cm x 25 cm knippen. Strijkvlies op de achterkant van de stof
strijken. Let op de handleiding van de fabrikant. Lapje aan de kant leggen.
Eerst het grotere lapje met de goede kant naar boven samen met het borduurvlies
voorzichtig in het borduurraam spannen. Als u een satijnen stof gebruikt, verschuift
deze snel. U moet opletten, dat de stof niet in het borduurraam verschuift. Tip: plak
voor het inspannen dubbelzijdig schilderstape op het binnenste borduurraam, zodat
de satijnen stof op zijn plaats blijft.
Het motief voor het ringkussen op de borduurmachine laden. Als u een monogram
wilt toevoegen, moeten de letters voor de eerste steekserie van het motief worden
geplaatst.
Borduurraam aan de borduurmachine bevestigen.
In de steekserie 1 worden de rozenmotieven op de stof geborduurd.

⦁⦁ Bij de steekserie 2 worden 2 plaatsingslijnen links en rechts van het project genaaid.

⦁⦁ Het bredere satijnband met de goede kant naar boven dwars over het midden van het

project leggen, een toeslag links en rechts over de gemarkeerde lijn toegeven. Het
band over de verticale plaatsingslijn centreren en aan beide kanten achter de
gemarkeerde lijnen vastplakken.

⦁⦁ De overige stof met de goede kant naar onder in het midden over het borduurraam

leggen. De randen met tape bevestigen om de stof vast te zetten.

⦁⦁ De steekserie 3 naaien en het naaiwerk afsluiten.

⦁⦁ Het project uit het borduurraam nemen en alle tapes verwijderen.
⦁⦁ Borduurvlies zorgvuldig van de stof verwijderen, opletten dat de steken niet worden

beschadigd.

⦁⦁ Naadtoeslagen op ca. 1 cm afknippen. Bij een snel rafelende stof een kartelschaar

gebruiken. Hoekpunten afknippen, zodat deze er na het keren netjes uitzien.

⦁⦁ De naad langs de naadtoeslagen strijken.

⦁⦁ Om het rimpelen van de naden bij satijnen stof te vermijden, kan het soms helpen om

de naden open te strijken.

⦁⦁ Het project binnenstebuiten keren, de hoeken netjes in vorm brengen en de naden

strijken. Het band moet dwars over de voorkant liggen.

⦁⦁ Het kussen met vulmateriaal vullen, eerst de hoeken en daarna de rest van het

kussen vullen.

⦁⦁ De open kant naar binnen vouwen en vastspelden. De opening met een

handnaainaald sluiten.

⦁⦁ Het smalle satijnen band in het midden om het brede satijnen band knopen.

⦁⦁ Het band door de ringen trekken en een mooi strikje maken.

