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Janneke: ‘‘Met dit haakpatroon en met deze kleuren haal je écht de lente in de huis. Ik maakte de 9 lente squares in dit
voorbeeld in verschillende kleurencombinaties. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om hele squares of zelfs het hele
kussen in één kleur te haken. Of om elke square in dezelfde kleurcombinatie te haken.”
Je haakt de squares tijdens het haken van de laatste toer aan elkaar: join-as-you-go zoals dat wordt genoemd. In plaats
van de lossen in de laatste ronden haak je halve vasten om de vorige square heen. In het patroon staat beschreven waar
precies en hoe. Ik maakte het haakwerk vast op een bestaande kussenhoes in een bijpassende zalmkleur.

Benodigdheden:
Durable Coral van alle kleuren 1 bol:
• Linnen 2212
• Appelgroen 2158
• Lichtblauw 279
• Lichtroze 203
• Oudroze 227
• Zalm 211
• Eigeel 2180
• Creme 2172
Overige benodigdheden:
• Haaknaald 3 (bijv. Clover, 086.1031)
• Clover wonderclips (086.3185)
• Binnenkussen 50x50 cm (026.5050)
• Kussenhoes (zelf naaien of kant-en-klaar)
• Naald en draad
• Eventueel blocking mat en spelden

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon is ontworpen door Janneke Assink van Jip by Jan 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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Werkbeschrijving: steken

2sgst = twee samengehaakte stokjes.
Deze haak je als volgt: begin aan het eerste stokje. Na de eerste keer doorhalen, je hebt nu twee lussen op je naald, begin
je echter aan het volgende stokje (insteken in dezelfde steek als het eerste stokje). Dit stokje maak je wel af, waarbij
je bij de laatste keer doorhalen, door alle lussen op je naald haalt en daarmee maak je ook het eerste stokje af.
6sgdst = zes samengehaakte dubbele stokjes.
Als een 2sgst: je haakt alleen 6 onafgemaakte dubbele stokjes die je bij het haken van de laatste ineen keer samenhaakt.
Haak een losse om de steek vast te zetten.
Wanneer je een 2sgst aan het begin van de toer moet haken, vervang je het eerste stokje door 3 lossen. Bij de laatste
losse sla je wel je draad om, maar haal je niet door. Je hebt nu ook 2 lussen om je naald en begint aan het tweede stokje
(begin dus met nog een keer omslaan). Bij het afmaken van het tweede stokje, haal je de draad door alle lussen op je
naald.
Popcorn: Haak 5 stokjes in een steek (of om 1 lossenboog).
Haal de naald uit de lus. Steek hem door de bovenkant van het eerste stokje, terug door de lus. Haal de lus door de
bovenkant van het eerste stokje en haak een losse.
Moet je een popcornsteek haken aan het begin van de toer, haak dan in plaats van het eerste stokje drie lossen.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon is ontworpen door Janneke Assink van Jip by Jan 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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Werkbeschrijving: haakpatroon

Toer 1: Haak 16 stokjes in een magische ring. Sluit met een halve vaste en hecht
af.
Toer 2: Hecht aan in een willekeurig stokje. Haak *{2sgst, 3 lossen, 2sgst} in
1 steek, sla 1 steek over*. Herhaal * * tot het einde van de toer. Sluit met een
halve vaste en hecht af.
Toer 3: Hecht aan om een 3-lossenboog. Haak een *popcorn om de 3-lossenboog,
3 lossen, vaste tussen de 2 2sgst, 3 lossen*. Herhaal *
* tot het einde van de toer en sluit met een halve vaste bovenaan de
eerste popcornsteek. Hecht af.
Let op: aan het einde van een popcornsteek haak je ook een losse,
dus na de popcornsteek haak je in feite 4 lossen achter elkaar.
Toer 4: Hecht aan boven in een popcornsteek. Haak *3 lossen (= 1 stokje), 3
lossen, 6sgdst waarbij je de 1e 3 dubbele stokjes om de lossenboog direct na de
popcorn haakt en de volgende 3 dubbele stokjes om de lossenboog na de vaste
haak, 3 lossen*. Herhaal * * tot einde toer en sluit met een halve vaste in de 3e
losse van het beginstokje.
Let op: aan het einde van een 6sgdst haak je ook een losse, dus na de 6sgdst
haak je in feite 4 lossen achter elkaar.
Toer 5: Hecht aan boven in 6sgdst. Haak 1 losse (= 1 vaste), 4 vasten om de
lossenboog, 1 vaste in het stokje, 4 vasten om lossenboog, in volgende 6sgdst
{1 vaste, 7 lossen, 1 vaste}, 4 vasten om volgende lossenboog, 1 vaste in stokje,
4 vasten om volgende lossenboog*.
Herhaal 3 keer en sluit met een halve vaste in de eerste losse. Niet afhechten.
Je hebt nu 4 boogjes gehaakt, die de hoeken gaan vormen van de square.
Toer 6: Haak *3 lossen (= 1 stokje), 5 stokjes, 1 half stokje, 1 vaste, 13 stokjes om
de 7 lossenboog, sla 2 vasten over, 1 vaste, 1 half stokje, 5 stokjes*. Herhaal * *.
Sluit met halve vaste in 3e losse van beginstokjeen hecht af.
Toer 7: Hecht aan in het stokje boven de 6sgdst. Haak *1 losse (= 1 vaste), 5
lossen, stokje in vaste voor de 13-stokjesboog, 5 lossen, in 7e stokje van 13-stokjesboog: {vaste, losse, vaste}, 5 lossen, stokje in vaste na 13-stokjesboog, 5
lossen*. Herhaal * * tot einde en sluit met halve vaste. Niet afhechten. Zie foto
volgende pagina.
Toer 8: Halve vaste om lossenboog, *3 lossen (= 1 stokje), 4 stokjes om lossenboog, losse, 5 stokjes om volgende lossenboog, losse, om hoeklosse {1 stokje,
3 lossen, 1 stokje}, losse, 5 stokjes in lossenboog, losse, 5 stokjes om volgende
lossenboog, losse*. Herhaal * * tot einde toer en sluit met een halve vaste in 3e
losse van beginstokje.
Hecht af. Zie foto volgende pagina.
Je eerste square is nu klaar.
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Werkbeschrijving: join-as-you-go

Bij de volgende square haak je in toer 8 de tweede en de eerste
square aan elkaar vast door de lossen te vervangen door halve
vasten. Zie onderste twee foto’s op deze pagina.
Haak tot in de hoek: 1 stokje, 2 lossen, de derde losse vervang je door
een halve vaste om de 3-lossenboog in de hoek van de 1e square.
Haak het tweede stokje in de hoek. Vervang de volgende losse weer
door een halve vaste, om de losse van square 1. Haak *5 stokjes,
vervang de losse door een halve vaste* (4 x). Haak het stokje in de
hoek, vervang de 1e losse door een halve vaste om de 3-lossenboog
van de 1e square. Haak 2 lossen en het tweede stokje in de hoek.
Vervolg de toer zoals bij square 1.
Haak zo 3 squares in een rij. De 4e square haak je onder square 1.
Square 5 haak je langs twee randen vast: aan square 2 en aan square
4. Enzovoort.
Werkbeschrijving: rand
Ecru: Een stokje in elk stokje, om elke losse en in elke halve vaste. In
de hoek {stokje, 3 lossen, stokje} om de lossenboog.
Zalm: Een vaste in elk stokje, 3 vasten om de 3-lossenboog in de hoek
Licht roze: begin in de 3e vaste van een hoek. Haak 3 stokjes in vaste,
2 vasten overslaan. In hoek: 3 stokjes in 1e vaste, 1 losse, 3 stokjes in
3e vaste.
Linnen: {2sgst, 3 lossen, 2sgst} tussen de 3-stokjesclusters. In hoek
2sgst, 3 lossen, 2sgdst, 3 lossen, 2sgdst.
Volgende toer ook in linnen: 3 vasten om 3 lossenboog, 1 vaste
tussen 2sgst. In hoek: 4 vasten om 3 lossenboog.
Werkbeschrijving: blocken en op kussenhoes stikken
Voor een straks resultaat block je nu het haakwerk: speld het vast
op een speciaal daarvoor geschikte blockmat. Of gebruik de matras
van het logeerbed of een foampuzzel. Maak het haakwerk vochtig
met bijvoorbeeld een plantenspuit (of stoom van je stoomstrijkijzer,
waarbij je oplet dat je de spelden of het haakwerk niet raakt met het
strijkijzer zelf). Laat opdrogen.
Speld je haakwerk vast op de kussenhoes (ik gebruik in plaats van
spelden Clover wonderclips). Stik vervolgens het haakwerk met
naald en draad met een rijgsteek langs de rand van de kussenhoes.
Dit kan uiteraard ook met de naaimachine, maar ik vind het met de
hand mooier worden omdat je het onzichtbaar kunt vastzetten op
deze manier.
Je bent klaar voor de lente!
(of haak deze squares alvast in herfsttinten voor een herfstkussen)
Groetjes Janneke.
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