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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Heleen Scharstuhl van Vol van Wol 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.

Heleen: “Stoere kinderen houden van stoere knuffels! En wat is er nou leuker dan een lekker grote knuffel die eigenlijk een 
kussen is (maar stiekem is het natuurlijk gewoon een reuzeknuffel). Het leek me tof om met het mooie wat dikkere 
Durable Cosy garen zo’n leukerd te haken. Durable Cosy is er in heel veel kleuren, voor mijn stoere knuffelkussen 
gebruikte ik mijn favoriete kleur, Ocher, en naast Ivory en Black koos ik voor één van de nieuwste kleuren, Ash, een hele 
warme kleur grijs die hier prachtig bij staat! Mijn zoon is in elk geval helemaal fan van dit knuffelige kussen :-) Als jij hem 
ook wilt maken, vind je de werkbeschrijving hieronder”.

Benodigdheden: 
Durable Cosy
- 2 bollen Ivory 326
- 4 bollen Ash 2235
- 2 bollen Black 325
- 3 bollen Ochre 2182
- Haaknaald 4 mm
- Schaartje
- Kussenvulling
- Stompe borduurnaald

Werkwijze:
Je begint met het haken van de voeten en haakt het lijf en de kop er in één keer 
aan vast. De oren haak je apart en die naai je daarna vast op de kop. De ogen en 
neus borduur je als laatste met een restje van het zwarte garen om zo je knuffelkussen een stoer gezichtje te geven.

Tips:
- Als er bijvoorbeeld staat ‘Haak 2 v in de 3e st’ dan haak je in de overige steken gewoon 1 v.
- Het knuffelkussen wordt in spiraal gehaakt. Het is handig om bij elke toer een steekmarkeerder in de eerste steek te 
vast te maken. Zo raak je de tel niet kwijt.
- Bij een kleurwissel maak je de laatste steek in de oude kleur af met de nieuwe kleur. Haak daarna verder met de nieuwe 
kleur.

Afkortingen: 
hv: halve vaste
v: vaste 
st: steek

Maak met Ivory een magische ring, haak 6 v in de ring en sluit met een hv.
1 2 v in elke st (12)
2 2 v in elke 2e st (18)
3 2 v in elke 3e st (24)
4 2 v in elke 4e st (30)
5 2 v in elke 5e st (36)
6 2 v in elke 6e st (42)
7 2 v in elke 7e st (48)
8 2 v in elke 8e st (54)
9-13 1 v in elke st (54), hecht in de laatste steek van toer 13 aan met Ash
14-16 1 v in elke st (54)

Afhechten. Je eerste voet is klaar. Haak toer 1-16 nog een keer. Hecht nu na toer 16 niet af, maar ga direct door met toer 17.
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17 Haak de tweede voet met een hv aan de eerste voet vast. Haak dan in elke st 1 v (dus van beide voeten) (108)
18-22 1 v in elke st (108), hecht in de laatste steek aan met Black
23 1 v in elke st (108)
24 2 v in elke 18e  st (114), hecht in de laatste steek aan met Ash
25-26 1 v in elke st (114)
27 2 v in elke 19e st (120)
28-29 1 v in elke st (120), hecht in de laatste steek aan met Black
30-31 1 v in elke st (120), hecht in de laatste steek aan met Ash
32-34 1 v in elke st (120), hecht in de laatste steek aan met Black
35-36 1 v in elke st (120), hecht in de laatste steek aan met Ash
37 1 v in elke st (120)
38 Haak elke 19e en 20e v samen (114)
39 1 v in elke st (114)
40 Haak elke 18e en 19e v samen (108)
41 1 v in elke st (108)
42 Haak elke 17e en 18e v samen (102)
43 1 v in elke st (102), hecht in de laatste steek aan met Black
44 1 v in elke st (102)
45 Haak elke 16e en 17e v samen (96), hecht in de laatste steek aan met Ash
46-49 1 v in elke st (96)
50 Haak elke 15e en 16e v samen (90), hecht in de laatste steek aan met Black
51-52 1 v in elke st (90), hecht in de laatste steek aan met Ash
53-54 1 v in elke st (90), hecht in de laatste steek aan met Ochre
55-58 Haak 15 v, maak de 15e steek af met Ash, knip de Ochre draad niet af, maar haak nu over de Ochre draad heen 
(neem hem als het ware aan de achterkant van je werk mee): haak 8 v Ash, haak nu verder met Ochre, laat Ash hangen en 
haak over de draad mee: 14 v in Ochre, vervolgens op dezelfde manier 8 v in Ash, 15 v in Ochre, 8 v in Ash, 14 v in Ochre en 8 
v in Ash (90), knip de Ash draad af op ongeveer 12 cm en haak verder met Ochre
59 1 v in elke st (90)
60 Haak elke 14e en 15e v samen (84)
61-63 1 v in elke st (90)
64 Haak elke 13e en 14e v samen (78)
65-75 1 v in elke st (78)
76 Haak elke 12e en 13e v samen (72)
77 Haak elke 11e en 12e v samen (66)
78 Haak elke 10e en 11e v samen (60)
79 Haak elke 9e en 10e v samen (54)
80 1 v in elke st (54)
81 Haak elke 8e en 9e v samen (48)
82 Haak elke 7e en 8e v samen (42), vul je knuffelkussen vast zoveel mogelijk op.
83 Haak elke 6e en 7e v samen (36)
84 Haak elke 5e en 6e v samen (30)
85 Haak elke 4e en 5e v samen (24)
86 Haak elke 3e en 4e v samen (18), vul nu  ook het laatste deel van je knuffelkussen op.
87 Haak elke 2e en 3e v samen (12)
88 Haak elke 1e en 2e v samen (6)

Hecht af en werk de losse draden weg.
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Oren (maak er 2):
Maak met Ivory een magische ring, haak 6 v in de ring en sluit met een hv.

1 1 v in elke st (6)
2 2 v in elke st (12)
3 1 v in elke st (12)
4 2 v in elke 2e st (18), hecht in de laatste steek van deze toer aan met Ochre
5-6 1 v in elke st (18)
7 2 v in elke 3e st (24)
8 2 v in elke 4e st (30)
9-12 1 v in elke st (30)
13 Haak elke 4e en 5e v samen (24)
14 1 v in elke st (24)
15 Haak elke 3e en 4e v samen (18)
Laat een lange draad hangen om het oor bovenop de kop vast te naaien.

Duw de oren in vorm en naai ze op de kop. Borduur met het Black garen een neus en ogen. Je knuffelkussen is klaar! 
Liefs, Heleen! 


