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Maartje: De ‘boho’ stijl is nog steeds een blijvertje, vooral in de tuin zie je het vaak terugkomen. Wil jij je tuinbank gezellig
maken? Haak dan dit toffe kussen! Door de combinatie van het fluffy Teddy draadje en de geborduurde steken maak je dit
super hippe kussen!
De beschrijving is gebaseerd op het Ivoor kleurige kussen.
Benodigdheden
Durable Cosy 326 Ivoor 4 bollen Of Brick 2239
Durable Cosy 325 Black 1 bol Of Ivory 326
Durable Teddy 341 Pebble 1 bol Of Ivory 326
Haaknaalden 6 mm en 6,5 mm
Stopnaald
Binnenkussen 45 x 45 cm
Clover wonderclips
Gebruikte steken:
l
Losse 					
v
Vaste					
st
Stokje					
hs
Half stokje				
hstvl Half stokje in de voorste lus		
hstal Half stokje in de achterste lus
AK
Achterkant van het werk		
GK
Goedekant van het werk		

Achterkant van het werk		

Voorkant van het werk

Voorkant kussen:
Haak met Durable Cosy Ivoor 47 lossen met haaknaald 6,5 mm
Toer 1; haak vanaf nu verder met haaknaald 6 mm
Hs in de 2e l, hs in elke l, 2 l
(AK) Toer 2; hstvl in elke hs van de vorige toer, 2 l
(GK) Toer 3; hstal in elk hs van de vorige toer, 2 l
Toer 4 -7: Herhaal toer 2 en 3. Haak niet de laatste 2 l. Je eindigt met een toer aan de GK van je werk. Knip de draad door.
Haak nu met haaknaald 6,5 en Durable Teddy Pebble
(AK) Toer 8: 2 l, st in elke hs van de vorige toer
Knip de draad door
Haak nu met haaknaald 6mm en Durable Cosy Ivoor en start aan de GK van je werk.
(GK)Toer 9: 2 l, hs in elk s van de vorige toer, 2 l
(VK) Toer 10; hstvl, 2 l
(GK) Toer 11: hstal, 2 l
Toer 12 en 13: herhaal toer 10 en 11. Haak niet de 2 l aan het eind van toer 13.
Knip de draad door.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Maartje Bos van IKNT 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 nu met haaknaald 6 mm en Durable Cosy Ivoor en start aan de GK van je werk.
(GK)Toer 15: 2 l, hs in elk s van de vorige toer, 2 l
(VK) Toer 16; hstvl, 2 l
(GK) Toer 17: hstal, 2 l
Toer 18 en 19: herhaal toer 16 en 17. Haak niet de 2 l aan het eind van toer 19.
Haak nu met haaknaald 6,5 mm en Durable Teddy Pebble
(AK); Toer 20; 2 l, s in elk hs van de vorige toer
Knip de draad door.
Haak nu met haaknaald 6 mm en Durable Cosy Ivoor en start aan de GK van je werk.
(GK)Toer 21: 2 l, hs in elk s van de vorige toer, 2 l
(VK) Toer 22; hstvl, 2 l
(GK) Toer 23: hstal, 2 l
Toer 24-27: herhaal toer 22 en 23. Haak niet de 2 l aan het eind van toer 23.
Knip de draad door.
Achterkant kussen:
Haak met Durable Cosy Ivoor 47 lossen met haaknaald 6,5 mm
Toer 1; haak vanaf nu verder met haaknaald 6 mm
Hs in de 2e l, hs in elke l, 2 l
(AK) Toer 2; hstvl in elke hs van de vorige toer, 2 l
(GK) Toer 3; hstal in elk hs van de vorige toer, 2 l
Toer 4 -26: Herhaal toer 2 en 3. Haak niet de laatste 2 l. Knip de draad door.
Borduur nu met Durable Cosy Black en een stopnaald de volgende figuren op je kussen;
Foto 3, 4 en de tekening op pagina 3.
Werk na het borduren alle draadjes netjes weg en leg de twee delen met de verkeerde kanten op elkaar. Maak ze vast met
de Clover Wonderclips. (foto 5)
Haak nu verder met haaknaald 6,5 mm en Durable Teddy Pebble. Haak nu de voor- en achterkant aan elkaar met
vasten. Zorg ervoor dat je in de hoekjes een vaste extra haakt. Daarmee zorg je ervoor dat de punten mooi blijven. Zodra
je 3 zijkanten aan elkaar hebt gehaakt schuif je het kunnen naar binnen en haak je de laatste zijkant vast met vasten.

Foto 3					

Foto 4				

Foto 5
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