
WERKBESCHRIJVING - “Bobble Square” Haaketui & Kussen

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Craft Kitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming 
is niet toegestaan. Craft Kitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Marianne: ‘‘Een paar jaar geleden kreeg ik van een Australische Instagram vriendin een hele leuke (haak)etui.
Zoals jullie weten handwerk en haak ik graag en veel, en dus is de etui intensief gebruikt. Zo intensief, dat de rits nu stuk 
is ..... Hoog tijd om een nieuwe te maken dus!’’ 

Het formaat van de nieuwe etui (ca 22 x 11 cm) is zodanig dat je ‘m eigenlijk voor van alles en nog wat kunt gebruiken 
(potloden, make-up), maar je haaknaalden, schaartje, markeerders en naalden/spelden passen er natuurlijk ook in.

Omdat ik graag een solide binnenkant zonder gaatjes wilde, èn een rits, maakte ik eerst een stoffen binnen-etui. Dat had 
ik een hele poos terug al eens eerder gedaan, maar ik naaide destijds de ritsen met de hand in de etui.
Het leek mij een mooie uitdaging het deze keer met de naaimachine te doen. Ik zeg “uitdaging” omdat ik het met de ma-
chine naaien van ritsen in stof minstens zo intimiderend vond (jawel: “vond”, verleden tijd!), als het breien van sokken.
Dat laatste had ik uiteindelijk  óók onder de knie gekregen, dus ik dacht: “kom op”!
Eerlijk gezegd ging mijn rits-avontuur in eerste instantie niet van een leien dakje, maar – hoera, hoera – ik kan het nu echt 
(en ben niet meer te stoppen ;).

Met de foto’s die ik van elke stap heb gemaakt, plus mijn “door-schade-en-schande-wijs-geworden”-tips, is jullie binnen-
etui-met-rits vast in een handomdraai gemaakt.

Daarna maken we de buitenkant. Ik leg uit hoe je m’n “bobble granny square” haakt en deze aan elkaar zet d.m.v. de 
“join-as-you-go”-methode.

Wat haken betreft was ik evenmin te stoppen: met dit nieuwe granny square ontwerp haakte ik ook nog een kussen - wat 
aanvullende praktische h/maaktips daarover vind je aan het eind van deze tutorial.

Voor je het weet, ligt er een mooie, nieuwe en zelfgemaakte haaketui tussen je bolletjes, maar siert een stoer kussen ook 
nog eens je bank:  aan de slag!
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Werkbeschrijving stoffen binnen-etui met rits
 
Knip of snijd van elke stof 2 x een lapje van 22 x 11 cm, zodat je 4 
evengrote lapjes hebt (2 print, 2 effen).
Leg de stof die aan de buitenkant van je etui moet komen (de effen 
roze in dit geval) met de goede kant van de stof naar boven. Leg de 
rits op z’n kop, dus  met de trekker naar beneden, en – belangrijk – 
aan de linkerkant op dit stofje, netjes langs de bovenkant. 

De stof die aan de binnenkant van de etui moet komen (hier de 
bloemenprint), leg je met de goede kant naar beneden daar weer 
op. Je hebt nu een sandwich: buitenstof-rits-binnenstof, de stoffen 
liggen met de goede kanten op elkaar, rits ertussen, ritser aan de 
linkerkant. Speld alles vast, zet de ritsvoet op je naaimachine en 
naai alles vast.

Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Craft Kitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming 
is niet toegestaan. Craft Kitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Benodigdheden Etui

- Stofje met leuke print, passend bij de garens waarmee je straks de 
  buitenkant haakt, b.v. deze vrolijke “ReStyle”-bloemenprint. 
  Let op: de print is in dit geval bedoeld voor de binnenkant;
- Effen “ReStyle” stofje voor de buitenkant, ik gebruikte een zacht-roze;
- 1 rits van 20cm, “Opti”, kleurnr 786;
- Naaimachine, inclusief ritsvoetje, spelden, schaar, evt. snijmat en rotary cutter.
- Diverse kleuren haakgaren; ik gebruikte het heerlijk zachte  
  “Durable-Breikatoen no 8”, in 6 kekke kleuren en wit;
- Haaknaald 3,5, haaknaald 3;
- Stopnaald, schaar, spelden.
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Vouw de stoffen om, naad naar binnen, de kant van de rits waar nog geen stof aan vastgenaaid is, zichtbaar.
Leg nu je andere effen stofje voor je neer, wederom met de goede kant naar boven. Daarop leg je de kant van de rits waar 
nog géén stofjes aan vast genaaid zijn, en weer: de rits op zijn kop, maar nu – let op – de ritser aan de rechterkant. De bin-
nenkantstof gaat met de goede kant naar beneden daar weer bovenop. Zorg dat de linker- en rechterkant van alle stoffen 
(4 lagen) tevens netjes op elkaar liggen.

Speld vast, naai ook deze naad met de naaimachine (ritsvoet) vast. 
Vouw nu de stoffen naar buiten, rits met de goede kant naar boven. 
Strijk de stoffen netjes naar buiten. Met de gewone naaimachi-
nevoet naai je aan beide zijden van je rits een mooie naad. Tipje: 
om netjes langs de ritsbobbel te naaien, kun je halverwege met de 
naald in je stof en de naaimachinevoet omhoog, de ritser erlangs 
naar achter schuiven. Voet weer naar beneden en de naad verder 
afnaaien.  Zorg dat je rits in dit stadium open is – anders kun je 
straks je binnen- en buitenkant niet gekeerd krijgen!
Je legt nu de binnenkantstoffen en de buitenkantstoffen met de 
goede kanten op elkaar, dus print op print/effen op effen. Speld 
alles vast, waarbij je aan de lange kant (onderkant) van de bin-
nenkantstofjes zo’n 10 cm open laat (ook noodzakelijk om straks 
alles te kunnen keren). Je zorgt dat de rits aan beide zijkanten 
ook dubbel zit, de tanden van de rits naar de binnenkant-stoffen 
gevouwen.

Naai alles netjes op elkaar. Voor mooie, scherpe hoeken, knip 
je voorzichtig de 4 hoekjes schuin af. Keer nu je stoffen door de 
onderste en de rits opening om, en tadah: je stoffen binnen-etui is 
(bijna) klaar. Met de hand (of machine) naai je het laatste naadje 
van de binnenkantstoffen aan de onderkant dicht.
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Werkbeschrijving gehaakte buiten etui - de bobble granny square

Met haaknaald 3,5 mm:
toer 1: met kleur 1 - haak 6 lossen, sluit tot een ring met een halve vaste in 
de 1e losse;

toer 2: met zelfde kleur - in de ring: 3 lossen (=1e stokje), 3 stokjes, 2 lossen, 
* 4 stokjes, 2 lossen **;
herhaal nog 2 x van * tot **; halve vaste in de 3e/bovenste losse van je 1e 
(de 3-lossen) steek, hecht af. Er zijn nu 4 clusters van 4 stokjes.

toer 3: met nieuwe kleur - hecht aan in willekeurig welke hoek (= 2-lossen 
ruimte), en haak (in elke hoek):  * 4 stokjes, 2 lossen, 4 stokjes ** (je 
allereerste “stokje” van het groepje van 4 wordt weer gevormd door 3 los-
sen); herhaal van * tot ** 3 keer. Sluit met een halve vaste in het 1e stokje 
(dwz in de bovenste van de 3 lossen), hecht af.

toer 4:  nieuwe kleur – hecht aan en haak in elk stokje een vaste; in elke 
hoek haak je: 1 vaste, 2 lossen, 1 vaste. Wanneer je rond bent, hecht je af.
Elke zijde heeft nu 10 steken (vasten), en in elke hoek tellen we 2 lossen.

toer 5: nieuwe kleur – in willekeurig welke hoek, haak je 1 (begin) bobble 
(zie opmerking 1), 4 lossen, 1 bobble (zie opmerking 2). Je haakt 2 lossen 
en slaat 2 vasten over en haakt nu * 1 bobble – 2 lossen – 1 steek overslaan 
**; herhaal van * tot ** 3 keer. Sla nu de 2 laatste twee vasten ook over en 
haak in de hoek weer: 1 bobble, 4 lossen, 1 bobble, 2 lossen. Ook de andere 
3 zijden van het vierkant haak je op deze manier - let op dat je vóór en ná 
elke hoek 2 steken overslaat.
Sluit de toer met een halve vaste bovenin de begin bobble en hecht af.
Elke zijde heeft nu 6 bobbles; in de hoeken tellen we 4 lossen.

opmerking  1  = begin/eerste bobble steek: steek in, haal een lus op (maak ‘m iets groter dan normaal), draad om je naald, 
steek je naald weer in (in zelfde steek), haal lus op; herhaal dit totdat je 9 lussen/steken op je haaknaald hebt. Haal in één 
keer je draad door alle 9 lussen.

opmerking 2  = vervolg/normale bobble: je hebt nu al een lus/steek op je naald; je slaat de draad om je naald, je steekt 
deze in de steek waar de bobble moet komen. Herhaal dit totdat je weer 9 lussen/steken op de naald hebt; draad in één 
keer door alle 9 lussen.



WERKBESCHRIJVING - “Bobble Square” Haaketui & Kussen

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Craft Kitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming 
is niet toegestaan. Craft Kitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Werkbeschrijving gehaakte binnen etui - de bobble granny square

Join-as-you-go
-------------------
Zodra je bij je tweede vierkant de 2e hoek hebt bereikt, haak je: 1 bobble, 2 
lossen; halve vaste in de hoek van het vierkant waar je aan vast wilt haken 
(steek je haaknaald in de 4-lossen ruimte tussen de twee hoek-bobbles 
en haak vast met een halve vaste), 2 lossen en de volgende hoek-bobble. 
Je haakt nu verder volgens de gegevens in toer 5, maar in plaats van twee 
lossen tussen de bobbles haak je: 1 bobble – 1 losse – halve vaste in 2-lossen 
ruimte van het vierkant waar je aan vast haakt! In de hoek haak je weer: 1 
bobble – 2 lossen – halve vaste in vierkant waar je aan vast haakt – 2 lossen 
– 1 bobble.

Zodra je 6 vierkanten hebt gehaakt, haak je nummer 6 in de laatste toer 
ook nog eens aan nummer 1 vast. Je heb nu als het ware een ring, die - als je 
hem plat legt - er al een beetje uitziet als de buitenkant van je haaketui.
 
Afwerking
-------------
Met haaknaald 3:
met één van de kleuren haak je aan de boven- en onderkant van je gran-
ny square “ring” een toer stokjes. In elke bobble 1 stokje, in elke 2-los-
sen-ruimte: 2 stokjes, en in elke verbindingssteek tussen 2 squares: 1 
stokje.

Met een andere kleur haak je aan de bovenkant in elk stokje 1 stokje. Op 
de twee hoeken haak je 3 stokjes samen (sla om, steek in, haal lus op, haal 
door, laat steek staan – en dit nog 2 keer, in totaal heb je nu 4 lussen op je 
naald – vervolgens haal je in één keer de draad door deze 4 lussen).

Met dezelfde kleur haak je de onderkant dicht. Dit doe je door met vasten 
de achterste lus en de voorste lus van beide zijden vast te haken. Er on-
staat dan een leuk ribbeltje.

Als alle draadjes netjes afgehecht en weggewerkt zijn, is het tijd om de 
gehaakte hoes vast te naaien aan de stoffen binnenhoes, en daarmee is je 
(haak) etui he-le-maal klaar!
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Gehaakt Bobble Square Kussen:

Mocht je - net als ik - de bobble square-smaak te pakken hebben, dan haak 
je nog een kussen ook ;)
Benodigdheden voor het kussen: 
- 3 bolletjes Merino Extrafine 120 van Schachenmayr, kleurnummer 138
- haaknaald 5,5
- ReStyle bloemenprint stofje (over van de etui)

Vanzelfsprekend gebruik je hiervoor de beschrijving van de square zoals 
gegeven voor de etui. Wanneer je deze granny in één kleur haakt, betekent 
dit dat je even moet opletten bij:

toer 3: je hebt net toer 2 afgemaakt door deze te sluiten met een halve 
vaste in het eerste stokje van deze toer (de bovenste van de 3 lossen die 
als 1e stokje telt). Met halve vasten haak je nu naar de hoek en start toer 3.

Ik vond het mooier om wel af te hechten na toer 4, en vervolgens toer 5 
conform de beschrijving te haken, maar dit hoeft natuurlijk niet.

Je hebt in totaal 16 squares nodig voor een kussen met afmeting 40 x 40 
cm, die je volgens de “join-as-you-go”-methode 4 bij 4 aan elkaar haakt.

Nog een tipje: het haakwerk wordt echt veel mooier als je het “blockt” 
(opspant).

Van de leuke “ReStyle”-bloemenstof naaide ik een zgn. envelop-stijl kus-
senhoesje (hele goede tutorial van “By Miekk & Sew” vind je hier), waarop 
ik - met de hand - de gehaakte voorkant vastmaakte.

Veel h/maak plezier!

Marianne xx
maRRose – Colorful Crochet & Crafts

http://www.bymiekk.nl/2012/06/naailes-4-een-kussenhoes-naaien_27.html#.V0RuJvmLSUl

