DIY knuffelkussentje

Rouw en verdriet
gevuld met schapenwol en lavendel

Wat heb je nodig:

Rouwverwerking voor (jonge) kinderen

Witte katoen
Zachte stof b�v. teddy
B�passende stof naar keuze
Ong. 100 gram gewassen schapenwol, uit elkaar geplozen

Stap 1:

Knip een lapje van ong 42x32cm van de witte stof.
De andere twee lapjes moeten 22x32cm. worden.

1 Eetlepel gedroogde lavendel van goed
Rits van 18cm.
30cm. keeperband of lint
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Stap 2:

Naai het lapje van de witte stof dubbel.
Hou 1 kant deels open, door deze opening
moet je straks het kussentje vullen.
Keer het hoesje binnenstebuiten
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DIY knuffelkussentje

Rouw en verdriet
gevuld met schapenwol en lavendel

Wat heb je nodig:

Knuffelkussen - Rouwverwerking

Witte katoen
Zachte stof b�v. teddy
B�passende stof naar keuze
Ong. 100 gram gewassen schapenwol, uit elkaar geplozen

1 Eetlepel gedroogde lavendel van goed
Rits van 18cm.
30cm. keeperband of lint

Knuffelkussentje om overal mee naar toe te
nemen!

Stap 1:

Wat is het knuffelkussen

zachte teddy
22x32cm

Knip een lapje van ong 42x32cm van de witte stof.
De andere twee lapjes moeten 22x32cm. worden.

De kussentjes zijn 15x30cm. De ene kant is een heel
zachte teddy stof en de andere kant een zeegroene

• Teddy stof: warmte, zachtheid,
geborgenheid: TROOST.
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• Gekleurde kant: kies een kleur die bij jou of

kleur katoen.

stof naar keuze
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je herinnering aan de overledene past.
Het binnenkussen is gevuld met 100% natuurlijke

• Lavendel: rustgevend en kalmerend.
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DIY knuffelkussentje
gevuld met schapenwol en lavendel

DIY knuffelkussentje
gevuld met schapenwol en lavendel

Wat heb je nodig:
Witte katoen
Zachte stof b�v. teddy
B�passende stof naar keuze
Ong. 100 gram gewassen schapenwol, uit elkaar geplozen

Wat heb je nodig:
Witte katoen
Zachte stof b�v. teddy
B�passende stof naar keuze
Ong. 100 gram gewassen schapenwol, uit elkaar geplozen

1 Eetlepel gedroogde lavendel van goed
Rits van 18cm.
30cm. keeperband of lint

1 Eetlepel gedroogde lavendel van goede kwaliteit
Rits van 18cm.
30cm. keeperband of lint

Stap 1:

Knip een lapje van ong 42x32cm van de witte stof.
De andere twee lapjes moeten 22x32cm. worden.

zachte teddy
22x32cm

witte katoen
42x32cm

Stap 1:

stof naar keuze
22x32cm

zachte teddy
22x32cm

Knip een lapje van ong 42x32cm van de witte stof.
De andere twee lapjes moeten 22x32cm. worden.
witte katoen
42x32cm

Stap 2:

Naai het lapje van de witte stof dubbel.
Hou 1 kant deels open, door deze opening
stof naar keuze
moet je straks het kussentje vullen.
Keer het hoesje binnenstebuiten 22x32cm

Stap 2:

Naai het lapje van de witte stof dubbel.
Hou 1 kant deels open, door deze opening
moet je straks het kussentje vullen.
Keer het hoesje binnenstebuiten

Stap 3:

Vul het kussentje met de schapenwol en de lavendel.
Naai het kussentje nu helemaal dicht.
rits

Stap 4:

Naai de 2 lapjes van 22x32 cm. op elkaar en naai de rits aan een lange
z�de. Hou rekening met het keperband of lint dat eruit moet steken. Vouw
het keeperband dubbel zodat je een lus kr�gt van ong 15cm.
Draai het kussentje binnenstebuiten en knip alle losse draadjes weg.

Stap 3:

Vul het kussentje met de schapenwol en de lavendel.
Naai het kussentje nu helemaal dicht.

Stap 5:

Nu kan je het binnenkussentje in het kussenhoesje stoppen. Rits dicht en
klaar is je knuffelkussentje!

Stap 4:

Naai de 2 lapjes van 22x32 cm. op elkaar en naai de rits aan een lange
z�de. Hou rekening met het keperband of lint dat eruit moet steken. Vouw
het keeperband dubbel zodat je een lus kr�gt van ong 15cm.
Draai het kussentje binnenstebuiten en knip alle losse draadjes weg.

Stap 5:

Nu kan je het binnenkussentje in het kussenhoesje stoppen. Rits dicht en
klaar is je knuffelkussentje!
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