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Liza: Voor deze kussenhoes liet ik mij inspireren door plaid & checkered. Dit zijn ruitpatronen waarbij de lijnen onder en
over elkaar lijken te lopen. Ik koos voor een lichte basis met frisse accenten van rood en oranje. Deze kleurcombinatie
zorgt voor een vrolijke en zomerse sfeer. Uiteraard kun je de kussenhoes in elke kleurcombinatie haken.
Benodigdheden voorbeelden
Durable Cosy fine, 58 % katoen & 42 % polyacryl, 50g/105m
Basis kleur
: 4 bollen 2212 Linnen
Accent kleur 1 : 2 bollen 318 Tomato
Accent kleur 2 : 1 bol 2194 Orange
Haaknaald
4 mm
Overige materialen
Rits 30 cm
Schaar
Maasnaald
Knopspelden
Binnenkussen
Gebruikte steken en afkortingen
l
losse
kl
keerlosse
v
vaste
Moeilijkheidsgraad
Ervaring
Stekenproef
20 steken x 14 rijen = 10 x 10 cm
Afmeting
Ongeveer 40 x 40 cm
Patrooninfo
Deze kussenhoes is rondgehaakt in de Mochila techniek. Je haakt alle v in de achterste lus van vorige v en je haakt met
verschillende draden. Je haakt om de draad heen die je op dat moment niet gebruikt.
Zodra er een kleurwissel is, haak je de voorafgaande v als volgt: Je start met de kleur waarmee je bezig bent, maar haakt
deze v af met de volgende kleur. Het lusje van deze v valt over de volgende v.
Ik maakte een filmpje (linkshandig) waar ik laat zien hoe ik met 3 draden werkte zonder dat ze in de knoop raken. Je kunt
ook via YouTube verschillende instructiefilmpjes terugvinden over de Mochila techniek.
Tijdens het haken ‘draait’ het haakwerk een beetje, maar als je uiteindelijk de rits goed hebt vastgezet en er een kussenvulling in hebt gedaan, kun je het geheel vormen. Je kunt ook de hoes vochtig maken, vormen en laten drogen.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van ConfettiLab in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de
ontwerper en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.
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Haak een ketting van 79 l en 1 kl in basis kleur Linnen.
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Foto 1: Haak 18 v in de lossen van de ketting en neem de kleur orange mee in de Mochila techniek.
Foto 2: Start v 19 met linnen en maak deze v af met de kleur orange.
Foto 3: Start v 20 met kleur orange …
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Foto 4: en maak deze v af met kleur linnen.
Foto 5: Herhaal de voorafgaande stappen tot aan de een na laatste losse van de ketting.
Foto 6: In de laatste losse van de ketting haak je 3 v als het volgt:
Start de 1e v met kleur linnen en maak deze af met kleur orange, start de 2e v met kleur orange en maak deze v af met
kleur linnen. Haak de 3e v in kleur linnen dit is tevens de 1e v voor het rondhaken.
Je haakt nu v volgens voorafgaande stappen in de andere kant van de ketting van losse en je volgt het patroon.
Aan het einde van het patroon vouw je de hoes van binnen naar buiten.

Foto 8: Je haakt beide hoeken dicht met 10 tot 13 vasten en hecht de draad af.
Foto 9: Vouw de hoes terug en zet de rits met behulp van knopspelden aan de binnenkant vast.
Foto 10: Ik zette de rits handmatig vast met behulp van een maasnaald en een draad in de basiskleur.
Hecht losse draden af en stop een kussenvulling in de hoes en het genieten van een steuntje in de rug kan beginnen.
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