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AFMETING
A (groot): ca. 70 Ø
B (klein): ca. 50 cm Ø 
De afwijkende gegevens voor de kleine zitpoef staan 
tussen haakjes. Als er slechts 1 getal staat, geldt dit voor 
alle maten. 

MATERIAAL
Schachenmayr Boston, bolletje van 50 g
ca. 50 g ≈ 55 m
A 
kl 00092 (mittelgrau meliert)  16 bolletjes
2 ritsen, 40 cm, in een bijpassende kleur
B
kl 00056 (fuchsia)   10 bolletjes
1 rits, 60 cm, in een bijpassende kleur
1 haaknld 6,5 mm

PROEFLAPJE
11 s (dubbele vasten) en 9 rijen = 10 x 14 cm

BASISTECHNIEKEN
Dubbele vaste: 
Deze steek is in feite een verlengde vaste.
In resp. om de steek van de vorige toer insteken en de 
draad erdoorheen halen. Er liggen 2 lussen op de nld. 
De draad nog een keer doorhalen en alleen door 1 lus op 
de naald heen halen. Dan nog een keer de draad door 
beide lussen op de naald heen halen. 
Meerderingen: 
1 s om het dwarsdraadje tussen de s van de vorige t 
haken. 
Halve vasten:
Met de haaknld bij een steek insteken, de draad doorhalen 
en meteen door de lus op de naald heen halen. 

INSTRUCTIES
Maak een draadlus, 8 dubbele vasten in de draadlus ha-
ken. Hierna worden de dubbele vasten als s aangegeven:
2e toer: na elke s 1 s meerderen = 16 s. 
3e toer: na elke 2e s 1 s meerderen = 24 s.
4e toer: na elke 3e s 1 s meerderen = 32 s. 
5e toer: na de 2e s en nog 7x na elk 4e s 1 s meerderen 
= 40 s.
6e toer: na elke 5e s 1 s meerderen = 48 s. 
7e toer: na de 3e s en nog 7x na elk 6e s 1 s meerderen 
= 56 s. 
8e toer: na elke 7e s 1 s meerderen = 64 s.
9e toer: na de 4e s en nog 7x na elk 8e s 1 s meerderen 
= 72 s. 
In dit ritme in elke toer steeds 8 s meerderen, tot het deel 
een doorsnee van 55 cm (40 cm) heeft. Zonder extra 
meerderingen tot een doorsnee van 70 cm (50 cm) 
verder haken. Een 2e deel op dezelfde manier haken.

AFWERKING
Beide delen aan de goede kant (met reliëf) met halve 
vasten op elkaar haken, ca. 80 cm (60 cm) openlaten. 
De twee 40 cm (60 cm) lange ritsen in het midden 
tegenover elkaar vastnaaien.

AFKORTINGEN
av = averecht
br = breien
herh = herhalen
s = steek (steken)
nld  = naald(en)
t = toer(en)
heeng  = heengaand
terugg = teruggaand

S10765

Blia 
zitpoef

design: Dorothea Neumann

haken

gemiddeld

aanbevolen garen

V.1/SMT/KM

Lees ook de gebruikersvoorwaarden van deze instructies op onze website.
© Copyright MEZ GmbH, 2020.

MEZ GmbH · Hauptstraße 78 · D-79336 Herbolzheim, Germany · www.schachenmayr.com



3|3

schachenmayr.com
Follow us

NAAIBESCHRIJVING VOOR HET BINNENSTE KUSSEN: 
GROTE BASISVORM 
50 cm Ø en 20 cm lang = 157 cm omvang

MATERIAAL
0,80 x 150 cm stevige katoenen stof 
Bijpassend naaigaren ca. 38 - 40 l piepschuim bolletjes of 
schuimstof vlokken als vulmateriaal

KNIPPEN (incl. 1,5 cm naad) 
2 cirkels van 53 cm Ø, 
1 strook 25 x 150 cm
1 rechthoek 25 x 13 cm

KLEINE BASISVORM: 
40 cm Ø en 15 cm hoog = 126 cm omvang

MATERIAAL 
Ca. 0,65 m x 150 cm stevige katoen
Bijpassend naaigaren
Ca. 18 - 19 l piepschuim bolletjes of schuimstof vlokken 
als vulmateriaal

KNIPPEN (incl. 1,5 cm naad) 
2 cirkels van 43 cm Ø, 
1 strook 18 x 129 cm

INSTRUCTIES:
Bij het grote kussen de strook en de rechthoek aan elkaar 
stikken, zodat er een deel van 25 x 163 cm ontstaat. 
De beschrijving hierna geldt voor elke afmeting. 
De korte randen van de strook op elkaar stikken, een 
stukje van ca. 10 - 12 cm openlaten om het kussen te 
kunnen vullen. Aan het begin en einde van de naad een 
keer heen en terug stikken. De cirkels vaststikken. Het deel 
door de opening keren. Eventueel aan de goede kant met 
zigzagsteken over de naden heen stikken, zodat ze stevig 
zijn. Het deel stevig vullen, de opening met de hand 
dichtnaaien. 

TIP: 
Wij hebben het kussen met piepschuim bolletjes gevuld. 
Het is handig het vullen met zijn tweeën uit te voeren.
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