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Een vrolijk kussen, dubbelzijdig te gebruiken, met streepjes en bobbels. De bobbels geven een mooie structuur, die fijn
aanvoelt. Het speelse randje in een kek kleurtje zorgt voor een eigenzinnige twist.
Het Durable Double four garen is een mooie, dikke, matte katoendraad. En verkrijgbaar in veel fijne tinten, zodat je het
geheel naar eigen smaak kunt maken. Voor welke kleurencombi ga jij?
Benodigdheden
ReStyle Binnenkussen 40x60cm, art. 026.4060
Durable Double four, art. 010.69
- Kleur A: 2239 Brick (3 bollen)
- Kleur B: 211 Peach (3 bollen)
- Kleur C: 396 Lavender (1 bol)
Haaknaald nr. 4,5
Stopnaald
Schaar
Moeilijkheidsgraad
Ervaren
Afmeting
40x60cm
Gebruikte steken
Losse
Vaste
Stokje
Kreeftsteek
Bobbelsteek
Patrooninformatie
Uitleg Kreeftsteek
De Kreeftsteek is een simpele steek, die voor een mooi decoratief randje zorgt. Het is eigenlijk een gewone vaste, alleen
wordt deze van links naar rechts gehaakt, ipv van rechts naar links. Dus je steekt je haaknaald in de volgende steek
rechts van je en haakt dan een vaste.
Uitleg Bobbelsteek
Haak 5 samengehaakte stokjes. Haak hiervoor een gewoon stokje tot de laatste omslag, laat deze op de naald zitten.
Haak op deze manier nog 4 stokjes. Als er 6 lusjes op de naald staan, haal je de lus door deze 6 lussen. Trek strak aan.
Soms is het nodig het bobbeltje met je vinger naar voren te duwen, om het mooi in vorm te krijgen.
Werkbeschrijving
Voorkant kussen
Let op: je keerlosse telt mee als steek, je haakt ook in deze steek.
Zet met kleur A 57 lossen op (een meervoud van 4 + 1)
Toer 1: haak een vaste in de 2e losse vanaf de naald, haak een vaste in elke losse tot het eind en keer je werk
Toer 2: haak een losse, sla de eerste vaste over en haak een vaste in iedere steek, keer je werk
Toer 3: herhaal toer 2
Toer 4: haak een losse, sla de eerste vaste over, haak een vaste in de volgende vaste, * haak een bobbelsteek in de
volgende vaste, haak een vaste in de volgende 3 vasten *, herhaal hetgeen tussen de sterretjes staat tot de laatste 3
steken (dat zijn 2 v en 1 l) haak een bobbelsteek en haak 2 vasten, keer je werk. (je hebt 14 bobbels in de toer gehaakt)
Toer 5,6 en 7: herhaal toer 2
Toer 8: herhaal toer 4
Toer 9, 10 en 11: herhaal toer 2

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Janneke Termeulen 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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Toer 12: herhaal toer 4
Toer 13,14 en 15: herhaal toer 2
Toer 16: herhaal toer 4
Toer 17: herhaal toer 2, wissel voor de laatste doorhaling naar kleur B
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Toer 18 en 19: herhaal toer 2
Toer 20: herhaal toer 4
Toer 21, 22 en 23: herhaal toer 2
Toer 24: herhaal toer 4
Toer 25,26 en 27: herhaal toer 2
Toer 28: herhaal toer 4
Toer 29, 30 en 31: herhaal toer 2
Toer 32: herhaal toer 4
Toer 33: herhaal toer 2, wissel voor de laatste doorhaling naar kleur A
Op deze manier haak je brede strepen met bobbels en wissel je na vier toeren met bobbels en een toer met vasten
daarna, naar de andere kleur.
Toer 34 – 49 Kleur A
Toer 50 – 65 Kleur B
Toer 66 – 81 Kleur A
Toer 82 – 97 Kleur B
Toer 94 is je laatste rij met bobbels, toer 95, 96 en 97 haak je net als toer 2 met alleen vasten. Knip je draad af en werk
netjes weg.
Achterkant kussen
Let op: je keerlossen tellen niet mee als steken en in deze steken haak je niet.
Zet met kleur A 59 lossen op
Toer 1: haak een stokje in de 4e losse vanaf de naald, haak een stokje in elke losse tot het eind en keer je werk
Toer 2: haak 3 keerlossen, haak een stokje in iedere steek. Bij het laatste stokje aan het eind van de toer wissel je voor de
laatste doorhaling naar kleur B, laat kleur A hangen, die pak je bij toer 5 weer op. Keer je werk.
Toer 3: haak 3 keerlossen, haak een stokje in iedere steek, keer je werk
Toer 4: haak 3 keerlossen, haak een stokje in iedere steek. Bij het laatste stokje aan het eind van de toer wissel je voor de
laatste doorhaling naar kleur A, laat kleur B hangen, die pak je bij toer 7 weer op. Keer je werk.
Herhaal toer 2 t/m 4. Je haakt streepjes van 2 toeren, waarbij je de draad laat hangen als je van kleur wisselt en na 2
toeren weer oppakt. Scheelt heel veel draadjes afhechten. Haak door totdat je 14 streepjes gehaakt hebt. Wissel bij de
laatste doorhaling naar kleur C, knip draad A en B af.
Haak een streepje van 3 toeren stokjes met kleur C, wissel bij de laatste doorhaling naar kleur A.
Haak nu nog 5 streepjes van 2 toeren stokjes met de kleuren A en B, zoals beschreven bij toer 2 t/m 4. Knip de draden af
en werk al je draadjes netjes weg.
In elkaar zetten
Om je kussen in elkaar te zetten leg je beide gehaakte lappen op elkaar.
Zorg ervoor dat je bobbeltjeskant aan de buitenkant zit. Haak beide lappen
aan elkaar met vasten in kleur C, haak op de hoeken 3 vasten. Als je 3
zijdes aan elkaar hebt gehaakt, stop je het binnenkussen erin en haak je de
4e zijdes met vasten dicht. Haak daarna nog een toer met de Kreeftsteek
op het randje vasten dat je net rondom hebt gehaakt. Knip de draad af en
werk netjes weg.
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