
WERKBESCHRIJVING - Tunisch gehaakt kussen  

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

Dit patroon is ontworpen door Lidy Nooij 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.

Lidy: “Dit tunisch gehaakte kussen met zigzag motief past mooi bij het geknoopte kleedje wat ik eerder maakte. Voor het 
kussen gebruikte ik hetzelfde garen en dezelfde kleuren”.

Met tunisch haken krijg je een mooie dichte structuur . Je hebt 
een lange haaknaald nodig of een punt met daar aan een 
flexible kabel, op deze manier kan je grote werkstukken maken. 

Ook met het Tunisch haken kan je alle kanten op en heb je 
verschillende steken. Voor het kussen gebruikte ik de basis, of 
gewone Tunisch haaksteek. Met dit patroon werk je met alle 7 
kleuren tegelijk maar dat is minder 
ingewikkeld dan het lijkt. Doordat je heen en weer haakt en 
dus het werk niet keert gaan de verschillende draden niet door 
elkaar. 

Het patroon wordt met haken geen standaard maat daarom 
maakte ik zelf een binnen kussen voor de kussenhoes. Mijn 
kussen is 50 x 30 geworden maar iedereen heeft een eigen 
hand van haken dus zal de uiteindelijke maat ook net iets 
anders worden.

De tunische haaksteek steek is niet moeilijk maar het kan 
fijn zijn om te zien hoe het gaat. Op youtube zijn verschillende 
filmpjes over tunisch haken te vinden. Zie de link’s op de 
website.
Benodigdheden:

Tel patroon
Durable Cosy
1 x Mint
1 x Sky blue
1 x Vintage blue
1 x Powder pink 
1 x Agate green
1 x Ivory
1 x Flamingo pink
1 meter LilianZ stof
Durable Tunisch haaknaald nr: 6 of 7
Restyle vulling voor het kussen

Werkwijze: 
Toer 1, Haak een ketting van 49 lossen in 1 kleur (Mint, de 1e kleur waar je mee begint.)Neem daarna de lussen op je naald 
volgens het telpatroon op.  Door elke losse neem je met je draad een lus, (steek) op. Steken Mint , 7 steken Powder pink, 7 
steken Sky blue, 7 steken Vintage blue, 7 steken Flamingo pink, 7 steken Agate green, 7 steken Ivory. 
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Nu haak je terug, haak met dezelfde kleur als de lus. Je haalt de draad door de lus op de naald. De eerste steek haal je 
door 1 lus daarna steeds door 2 lussen.
Bij de kleurwissel haak je door tot er nog maar 1 steek van de kleur op de naald staat, daarna haal je de draad van de 
nieuwe kleur door 2 lussen, 1 van de oude kleur  en 1 van de nieuwe kleur. Haak  de hele naald uit.
Toer 2: haak 1 steek Ivory, 7 steken Mint, 7 steken Powder pink, 7 steken Sky blue, 7 steken Vintage blue, 7 steken Flamingo 
pink, 7 steken Agate green, 6 steken Ivory. Haak weer terug in de zelfde kleuren.

Herhaal toer 1 en haak volgens tel tekening

Aan de achterkant naaide ik stof tegen het haakwerk. Knip een stuk stof zo groot als je haakwerk, leg de goede kanten op 
elkaar en stik rondom vast. Maak nu de naad een stukje los en keer de kussenhoes om. Knip nogmaals 2 x dezelfde maat 
uit de stof. Stik deze ook met de goede kanten op elkaar, keer om en vul hem op, naai de vul opening dicht. Stop de binnen 
kussen in de hoes en naai deze met de hand dicht.

Veel plezier met maken, 

Groetjes Lidy
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