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

Dit patroon is ontworpen door Debbie Vermeulen 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.

Breng sfeer in huis met deze prachtige velours velvet kussen. De voor en achterkant zijn egaal van kleur en door het leuke 
reliëf valt hij gelijk op. Ook is hij heerlijk zacht dus mag zeker niet ontbreken op de bank. De afmetingen zijn 40cm bij 40cm.

Benodigdheden 
Durable Velvet, art. 010.88 kleur 2212 Linen (3 bollen)

Haaknaald nr. 4
Stopnaald
Schaar

Gebruikte steken en afkortingen
l losse
hv halve vaste
v vaste
st stokje

Werkbeschrijving
Dit patroon wordt gehaakt met reliëfstokjes. Keer je werk na elke toer.

Toer 1: Haak 57 l.

Toer 2: 1 st in de 4e l vanaf de haaknaald, 1 st in elke l tot het einde van de toer. 

Toer 3: 1 l, 1 steek overslaan, 1 v in elk st.

Toer 4: 3 l (telt als 1 st), 1 v overslaan, we haken nu een dubbelreliëfstokje om het st in de toer eronder. Dat gaat als volgt. 
*Sla de draad 2 keer om de naald (foto 1). Steek rechts van het st in, achterlangs, kom links weer naar boven (foto 2). Haal 
de draad op, je hebt nu 4 lussen op de naald (foto 3). Haak het dst op de gebruikelijke manier (foto 4). Haak vervolgens 1 st 
in de v* herhaal van * tot * de gehele toer. Eindig met 1 st in de keerlosse.

Toer 5: Herhaal toer 3.

Toer 6: 3 l, 1 v overslaan, *1 st, 1 dubbelreliëfstokje om het st in de toer eronder* herhaal van * tot *

Toer 7: Blijf stap 3 tot en met 6 herhalen tot de gewenste lengte van 40cm. Hecht af.

Toer 8: Herhaal toer 1 tot en met 7 nog een keer.

Toer 9: Werk alle draden weg. Leg de voor- en achterkant met de verkeerde kant op elkaar en hecht aan. Haak nu langs 
alle zijkanten een rij vaste en steek daarbij door beide lappen. Op de hoeken haak je 3 vaste in 1 st. Vergeet niet om bij de 
laatste zijde het kussen te vullen. Eindig met een hv en hecht af.

Heel veel plezier met het maken van dit kussen.
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