
WERKBESCHRIJVING - Hazenkussen haken

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

Lisanne; “Oh er is toch weer iets schattigs van mijn haaknaald gerold :) Het is een hazenkussen, afgeleid van mijn 
bosdier Roos de haas. Ik dacht, hoe cool zou het zijn om ook een kussen van haar te hebben. Het staat zo leuk in de 
kinderkamer en kids kunnen er ook nog lekker mee knuffelen. Het is lekker simpel te maken en met het heerlijke DMC 
natura XL garen wordt het fantastisch mooi!”

Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van CraftKitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming 
is niet toegestaan. CraftKitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Benodigdheden:

• 4,5 bollen crème DMC Natura XL
• 1 bol wit DMC Natural XL
• Restje zwart en een restje roze DMC Natura XL
• Haaknaald 6 mm
• Stopnaald
• Schaar
• Kussenvulling (kussen heeft doorsnee van 40 cm)
• Eventueel een pompon maker en ander een stukje karton

Je maakt het kussen met een voor en een achterpand :) en als je je afvroeg waar die pompon maker voor nodig was, het 
kussen heeft aan de achterkant nog een heel schattig staartje hihi.

Haak het voor en het achterpand rond volgens onderstaand patroon. Zet om te beginnen met crème een magische ring op 
met daarin 6 vasten.

Toer 1: Haak 2 vasten in elke vaste (12).

Toer 2: Haak 2 vasten in elke 2e vaste (18). 
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Toer 3: Haak 2 vasten in elke 3e vaste (24).

Toer 4: Haak 2 vasten in elke 4e vaste (30).

Toer 5: Haak 2 vasten in elke 5e vaste (36).

Toer 6: Haak 2 vasten in elke 6e vaste (42).

Toer 7: Haak 2 vasten in elke 7e vaste (48).

Toer 8: Haak 2 vasten in elke 8e vaste (54).

Toer 9: Haak 2 vasten in elke 9e vaste (60).

Toer 10: Haak 2 vasten in elke 10e vaste (66).

Toer 11: Haak 2 vasten in elke 11e vaste (72).

Toer 12: Haak 2 vasten in elke 12e vaste (78).

Toer 13: Haak 2 vasten in elke 13e vaste (84).

Toer 14: Haak 2 vasten in elke 14e vaste (90).

Toer 15: Haak 2 vasten in elke 15e vaste (96).

Toer 16: Haak 2 vasten in elke 16e vaste (102).

Toer 17: Haak 2 vasten in elke 17e vaste (108).

Toer 18: Haak 2 vasten in elke 18e vaste (114).

Toer 19: Haak 2 vasten in elke 19e vaste (120).

Toer 20: Haak 2 vasten in elke 20e vaste (126).

Toer 21: Haak 2 vasten in elke 21e vaste (132).

Toer 22 en 23: Haak in elke vaste 1 vaste (132).
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Maak zo’n zelfde achterpand zodat we ze straks aan elkaar kunnen haken en naaien. Voordat je de panden aan elkaar zet 
ga je eerst op het voorpand het neusje en het gezichtje borduren (zie de laatste foto om een goed beeld te krijgen van het 
snoetje. Je doet dit met een restje zwart en roze. gebruik hiervoor een grote stopnaald. Je kunt jouw kussen natuurlijk ook 
een heel ander snoetje geven. Het is erg leuk om de kussens zo een verschillende uitstraling te geven. Aan het achterpand 
ga je een staartje maken. Doe dit met de overgebleven witte katoen en maak de pompon lekker groot en aanwezig. Ik heb 
een kartonnetje gebruikt omdat het garen erg dik is, maar er zijn ook super grote speciale pompon makers verkrijgbaar. 
Naai het staartje onderop in het midden van het achterpand vast.

Nu ga je de panden aan elkaar vast maken. Leg ze op elkaar met de goede kant naar binnen en haak ze aan elkaar d.m.v. 
een rand vasten te haken door beide delen. Laat ongeveer 20 cm open. Keer dan het kussen met de goede kant naar 
buiten en stop de ronde vulling in het kussen. Naai de overige 20 cm dicht met de overige draad en een stopnaald. Zo zie 
je geen naad en zit het kussen mooi en strak in elkaar!

Voor de oren haak je tweemaal onderstaand patroon in het wit en tweemaal in het crème: Zet 21 lossen op.

Toer 1: Haak in de volgende 19 lossen (begin in de tweede losse vanaf de haaknaald) 1 vaste, je haakt vanaf nu rondom de 
lossen ketting, dus je gaat de bocht om en haakt verder op de andere kant van de lossen ketting. In de 20e losse haak je 
3 vasten, ga verder aan de andere kant en haak wederom in de volgende 19 lossen 1 vaste, haak in de 20e (het begin zeg 
maar) losse 3 vasten.

Toer 2: Haak in de volgende 21 steken 1 vaste, ga weer met de bocht mee en haak in de 22e steek 3 vasten, ga verder aan 
de andere kant en haak wederom in de volgende 21 steken 1 vaste, haak ook nu in de 22e steek 3 vasten.

Toer 3: Haak in de volgende 23 steken 1 vaste, ga weer met de bocht mee en haak in de 24e steek 3 vasten, ga verder aan 
de andere kant en haak wederom in de volgende 23 steken 1 hst, haak in de 24e steek 3 vasten.
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Toer 4: Haak in de volgende 25 steken 1 vaste, ga weer met de bocht mee en haak in de 26e steek 3 vasten, ga verder aan 
de andere kant en haak wederom in de volgende 25 steken 1 vaste, haak in de 26e steek 3 stokjes.

Toer 5: Haak in de volgende 27 steken 1 vaste, ga weer met de bocht mee en haak in de 28e steek 3 vasten, ga verder aan 
de andere kant en haak wederom in de volgende 27 steken 1 vaste, haak in de 28e steek 3 stokjes.

Zorg dat je in totaal twee crèmekleurige en twee witte oren hebt gehaakt. Als je alle 4 de delen hebt gehaakt gaan we 
de oren in elkaar haken. Leg het witte gedeelte in het crèmekleurige gedeelte en haak deze aan elkaar door zowel in de 
witte als de crèmekleurige  steek een vaste te haken. Dus rondom door beide delen van het oor, langs de hele rand vasten 
te haken. Doe dit met crèmekleurig katoen. Bevestig beide oren bovenop aan de zijkant van het kussen met een tussen-
ruimte van 14 steken.

Je kussen is klaar!! En het is me toch schattig geworden, ik wens je er heel veel plezier mee. Owja en wil je meteen nog wat 
andere projecten voor de kinderkamer haken, het stoere witte vloerkleed hierboven op de foto’s staat in mijn boek: Haak 
je happy-de kinderkamer. Daar vind je ook het patroon van knuffel, Roos de haas het bosdier en ze zijn zo leuk bij elkaar :)
Ik wens je een hele fijne dag!

Liefs Lisanne


