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Nekkussen

het nekkussen is ideaal want je kunt hem zowel als neksteun als houder voor je boek 
of tablet gebruiken.
Met onze naaihandleiding laten we je zien hoe je heel eenvoudig een 40 cm lang en 
20 cm hoog nekkussen kunt naaien.

Als je vaker last hebt van spanningen in je nek omdat je bij het lezen en tv-kijken je 
hoofd nergens tegenaan kan leggen, hebben we wat voor je:
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Benodigde materialen

• 0,5 m katoenen stof effen
• 0,5 m katoenen stof met motief
• Passend naaigerei
• patroon om uit te printen
• wattenvulling
• schaar, steeknaalden, naaldenassortiment, 

papierschaar, papierlijm
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• Print het patroon in originele grootte uit en 
knip het dan langs de kniplijnen uit.

• Dan alleen nog maar aan elkaar plakken en 
klaar is je patroon voor het nekkussen.

• Knip het patroondeel drie keer uit de ge-
wenste stoffen, de naadtoeslagen zijn al in 
het knippatroon meegerekend. Je kunt drie 
delen uit stoffen met een motief knippen, of 
effen en oneffen stoffen combineren. Maak 
wat je leuk vindt!

 Snit2
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het knippatroon meegerekend. Je kunt drie 
delen uit stoffen met een motief knippen, of 
effen en oneffen stoffen combineren. Maak 
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Patroon aan elkaar plakken
1

Nekkussen
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Aan elkaar naaien3
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• Nu moet je nog drie patroondelen aan elkaar 
naaien.

• Begin met twee delen en leg deze rechts op 
rechts. Steek ze aan de rand vast met naalden. 
De naalden kun je het beste horizontaal op de 
rand vaststeken.

• Dan met 1 cm naadtoeslag langs de rand 
steken en het begin en het einde van de naad 
afsluiten.

• Vervolgens het derde deel er eveneens aan-
naaien.

• In de derde naad kun je in het midden een ca. 
5 cm lange keeropening laten.

• De naadtoeslag in het midden van de korte 
kant, daar waar de drie delen op elkaar komen, 
moet je schuin afknippen. Dan vormt het stuk 
zich beter.

Nekkussen



Keeropening dichtnaaien5

• Keer de hoes van het nekkussen en stop het 
kussen vol met wattenvulling tot hij mooi vol 
gevuld is.
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Keren en vullen4

• Steek de keeropening met steeknaalden 
dicht en maak de opening met een dwars-
steek aan elkaar.

• Daarbij steek je steeds afwisselend recht 
en links dicht langs de rand in de keero-
pening.
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• Nu is je nekkussen klaar en moet je nog bes-
lissen hoe je hem wilt gebruiken!
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Klaar is het nekkussen!

> Veel plezier! <
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Print dit blad een keer uit en knip de vormen uit. Plak de patroondelen
volgens de situatieschets op elkaar zodat de cirkels op elkaar liggen. Nu heb je een voltooid
sjabloon die je in de stofvouw legt en op de stof overneemt.

Voordat je start, moet je de
grootte van het roze vierkant controle-
ren. Het moet 5 cm x 5 cm zijn.

Controlevierkant

SITUATIESCHETS

PLAKVAK

Stofvouw

Bij stoffen.net vind je de passende materialen voor deze handleiding.
Hartelijke groeten van het team van stoffen.net
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