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Speldenkussen-beker 
 

Benodigd materiaal (welke in de box zit): 

Gebloemde stof 2x: 15x15 cm.  

Stukje linnen stof 

Fiberfill vulling 
Stof knoop groot 

Stof knoop klein 

Elastisch lint voor handvat beker 
Label “hand made with love” 

Patroon 

Kaartje met vier kleurtjes Razzle- & Dazzlegaren 
 

Benodigdheden (welke niet in de box zit): 

Beker (voorbeeldbeker is van Xenos) 

Naaigaren en naaldje 

 
Werkwijze: 

Teken je beker om op papier en hieromheen nog een cirkel van 1,5 centimeter. 

Knip deze uit en leg dit als patroontje op de dubbele stof en knip nu de cirkel nogmaals, maar dan 

van de gebloemde stof. Leg de stof met de goede kant op elkaar en stik deze een halve centimeter 

van de rand door. Laat ongeveer 3 centimeter open.  

 
Keer de stof om en vul deze nu met de fiberfill. Niet al te 

strak. Verdeel het zodat het een mooi kussentje is. Naai nu 

het laatste stukje ook dicht. Neem een naald en ongeveer de 

helft van de donker roze gemêleerde draad en leg er een 

klein knoopje in. Steek van de onderkant in het midden 
recht naar boven en trek de draad aan.  

Herhaal dit nog 5 keer door iedere keer met de draad en 

naald buitenom weer van onder naar boven te steken. 

Verdeel hierbij de draden (om de cirkel) in 6 gelijke stukjes. 

Trek iedere de draad iets aan waardoor je het model van 

een “pompoentje” krijgt.  
Werk de draad aan de onderkant weg met een paar extra 

steekjes. Naai met de hand beide uiteinden van de label aan 

de linker en rechter zij naad vast aan de onderkant. 

Hiermee ontstaat een handvatje als je het kussentje zo vast 

wilt houden. 
 

De grote stofknoop omspannen met de linnen stof, en de kleine met een restje van de gebloemde 

stof. Bij het kleine knoopje heb ik de stof aan de achterkant met naald en draad vastgezet zonder 

het achterkantje.  

 

Het borduren gaat beginnen. De gebruikte steken zijn staafknoopjes, knoopjes, steelsteekjes en de 
kettingsteek. Alles is klein dus heb je dit nog nooit eerder gedaan probeer het dan 

eerst op een proeflapje. Borduur volgens de tekening.  

Voorbeeld maat beker + 1,5 cm. 
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De staafknoopjes maak je als volgt: steek de naald met draad aan de 

zijkant door de stof naar de plek waar je borduren wilt en trek deze 

rustig aan tot het einde van de draad verdwenen is en steek nogmaals 

de naald op dezelfde manier en plek maar laat de naald er half in zitten. 

Draai nu een aantal keren de draad om de punt van de naald en trek 
daarna de naald pas uit de stof, de omwikkelingen duw je rustig naar 

beneden waardoor er een knoopje ontstaat. Steek de naald naast het 

knoopje weer in de stof en herhaal de steek. Hoe groter de afstand van 

de steek hoe langer je knoopsteek is. Hoe meer omwikkelingen je om de 

naald maakt hoe dikker de knoop. Oefening baart kunst!!  
 

De roos borduur je met de roze tinten en de blaadjes met groen en zilver. 

Herhaal op het kleine stofknoopje dezelfde steekjes. 

  

Naai tot slot de grote knoop op het midden van het kussentje vast. En het 

kleine knoopje omwikkel je om de bovenkant van het handvat vast met een 
stukje draad. Om het handvat knoop je ook het stukje kant vast. 

Duw je speldenkussentje  klem in de beker.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Veel plezier met het maken! 

Succes, 
 

Het team van wolenkatoen.nl 

Borduurtekening 

Maten stof voor stofknopen 


