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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Marianne Dekkers- Roos van MaRRose - CCC 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.

Marianne: “Dat je met het mooie macramé-garen van Durable ook meer dan prima kunt haken, is met dit kussen 
gevoeglijk bewezen  ;-)!
Het opengewerkte patroon in combinatie met de mooie canvas/linnen stof van "Lilian" in exact dezelfde kleurstelling, 
werd precies zoals ik voor ogen had; heerlijk is zo'n ontwerp-gelukje.

Het kussen zoals ik dat maakte is: 60 cm x 40 cm; ik naaide zelf een kussenhoes met envelop-sluiting (je vindt hier een 
handige tutorial daarvoor), maar je kunt natuurlijk ook een kant-en-klare hoes kopen, waarvan de kleur mooi matcht met 
het garen waarmee je jouw hoes gaat haken”.

Benodigdheden:
Durable Macramé
- 5 bollen Ash, 2235
- Haaknaald 6 mm
- Canvas/linnenstof Lilian in de kleur 002 (ca. 1 meter)
- Binnenvulling kussen, 60 cm x 40 cm
- Schaar, naaimachine, naald&draad, meetlint, stopnaald met groot oog

Werkbeschrijving gehaakt kussen:
Haak voor de zekerheid een proeflapje van 10 cm x 10 cm; je weet dan precies 
hoeveel steken en toeren je voor jouw hand van haken moet opzetten.
Als je onthoudt dat het aantal steken dat je opzet deelbaar door 4 moet zijn 
plus 1 (+ 1 voor de opzetketting), dan kun je je kussen elke door jou gewenste 
maat geven.

Ik begon voor mijn kussen met 84 lossen plus 1 (+ 1 voor de opzetketting) - dit gaf mij een breedte van 21 “vakjes”.

Toer 1: 1 vaste in de 2e losse vanaf de haaknaald; * haak 3 lossen, sla 3 lossen/steken over, haak 1 vaste in de volgende 
losse/steek **; herhaal van * tot ** tot het einde van je toer; haak 1 keerlosse, keer je werk;

Toer 2: haak 1 vaste in het achterste lusje van de 1e steek; * haak 3 lossen, sla 3 lossen/steken over, haak 1 vaste in de 
achterste lus van de volgende vaste **; herhaal van * tot ** tot het einde van je toer; haak 1 keerlosse, keer je werk;

Toer 3: en volgende: herhaal toer 2 totdat je werk de gewenste lengte heeft, in mijn geval was dit na 83 toeren.

Je zult merken dat je haakwerk de neiging heeft om vooral in de lengte (maar ook in de breedte) wat rekbaar te zijn, en je 
kunt daardoor snel denken dat je werk te lang is. Wanneer je echter goed de breedte van het kussen aanhoudt, zul je zien 
dat je dit aantal toeren echt nodig hebt.

Ik haakte in toer 84 mijn bovenkant met halve vasten vast aan mijn onderkant (dit kun je vanzelfsprekend ook met naald 
en draad doen). Je hebt nu als het ware een tunnel/cylinder die je aan de korte kant over je kussen heen kunt schuiven. 
Omdat ik altijd graag de mogelijkheid wil houden om m’n kussenhoezen te wassen, naaide ik met de stopnaald en het 
macramé-garen slechts 1 zijnaad dicht. Door de open vakjes aan de andere korte zijde van het kussen vlocht ik een ketting 
van lossen (ca. 150 stuks) en strikte deze aan de onderkant dicht.

Veel m/haakplezier!

Marianne xx
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