
Speldenkussen 

Voor het maken van dit speldenkussen heeft u nodig: 

Wolvilt in de kleuren wit kleur 56, roze kleur 29, groen kleur 45, 

Lint, 25 cm lang 2,5 cm breed passend bij de tinten vilt.  

Leuk stofje, ongeveer 30 x 30 cm. Dit kan ook een mooi zakdoekje zijn. 

Dun karton 

Vulwol 

Splijtzijde in roze en groen 

Textiellijm  

 

Kijk voor mooi lint op www.lintjeswinkel.nl  

Het vilt is verkrijgbaar in mijn 

webshop: www.etsy.com/shop/tintangel.  

Ook voor splijtzijde en vulwol kunt u daar terecht. 
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Knip op maat: 

Strookje karton van 24 cm lang en 4,5 cm breed 

Een strook groen vilt van  24 cm lang en 10 cm breed 

1 x roze, 1 x wit, 

zonder  

naadtoeslag. 

1 x karton 

2 x groen vilt met 

rondom een  

kleine  

naadtoeslag. 

A 

B A 

B 



Maak van het strookje karton 

een buisje, het karton overlapt 

met de korte kanten 1 cm. 

Trek deze huls van vilt om de 

buis van karton en vouw het 

halverwege naar binnen. Fes-

tonneer de rand dicht. 

Festonneer de vilten bodems 

op elkaar met de kartonnen 

bodem ertussen. Festonneer de 

bodem onder de buis. 

Als de rand gesloten is, ziet 

het er zo uit. 

Vouw de strook groen van 24 

x 10 cm dubbel en festonner 

de korte kanten op elkaar. 



Sluit de korte kanten van a 

naar b op elkaar aan. Feston-

neer dit naadje. 

Festonneer langs de 

punten het witte op het 

roze deel. 

Zet de zo verkregen 

kroon met textiellijm vast 

in het buisje. 

Maak een bol wol 

van het lapje stof en 

vulwol. De bol moet 

een omtrek van 21 

cm hebben. Bind 

stevig af. 

Rijg een volle draad splijtzijde 

door de puntjes, aan de bin-

nenkant, 2,3 cm vanaf de punt. 

Doe eerst nog een pluk vulwol in de buis en duw 

daarna de bol erin. Trek dan de draad die door de 

puntjes geregen is aan en knoop die vast. Er blijft 

een opening van ongeveer 2 cm doorsnee. Werk de 

draadjes weg en naai alle puntjes vast. 



Lijm met behulp van textiellijm 

het lintje rond het buisje en klaar 

is dit zomerse  

speldenkussen. 

Veel plezier! 
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Dit patroon is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. 


