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Patroon gehaakt Herfst-Kussen 
 

 
 

Voor dit patroon heb je in totaal 400 gram aan katoen nodig. Gewoon van die bolletjes die je 

in allerlei merken kunt kopen in bolletjes van 50 gram. Zelf heb ik allemaal restjes gebruikt, 

maar als je dus katoen moet kopen, haal je 8 bolletjes. Houd er rekening mee dat je voor het 

aan elkaar haken een volledige bol nodig hebt. Ik haakte met haaknaald nr 3 

 

Haak 4 lossen en maak hier een rondje van door een halve vaste te maken in de eerste losse. 

 

 
 

Toer 1 

Haak 5 lossen. *Haak nu 3 stokjes in het rondje en 2 lossen**. Herhaal van * tot ** 2 keer. 

Haak nu 2 stokjes en sluit de toer met een halve vaste in de derde van de 5 beginlossen. Je 

hebt nu 4 setjes van 3 stokjes met steeds 2 lossen ertussen. 
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Toer 2 

Haak een halve vaste in de eerste 2-lossenlus. Haak nu 5 lossen en 3 stokjes in dezelfde 2-

lossenlus. *Haak 1 losse en in de volgende 2-lossenlus haak je 3 stokjes, 2 lossen en weer 3 

stokjes**. Herhaal van * tot ** 2 keer. Haak nu 1 losse en in de volgende 2-lossenlus 

(dezelfde als waar de 5 lossen en 3 stokjes in zitten) 2 stokjes. Sluit de toer met een halve 

vaste in de derde van de 5 beginlossen. Bij de vierkantjes met 3 kleuren wissel je hier van 

kleur. Bij de vierkantjes met 2 kleuren, waar een blaadje op komt, nog niet. Je haakt hier 

verder met dezelfde kleur. 

 

 

 
 

Toer 3 

Haak een halve vaste in de eerste 2-lossenlus. Haak nu 5 lossen en 3 stokjes in dezelfde 2-

lossenlus. *Haak 1 losse en in de volgende 1-lossenlus haak je 3 stokjes. Haak nu weer 1 losse 

en maak in de volgende 2 lossenlus  3 stokjes, 2 lossen en weer 3 stokjes**. Herhaal van * tot 

** 2 keer. Haak nu 1 losse en in de volgende 1-lossenlus 3 stokjes. Haak 1 losse en in de 

volgende 2 lossenlus (dezelfde als waar de 5 lossen en 3 stokjes in zitten) 2 stokjes. Sluit de 

toer met een halve vaste in de derde van de 5 beginlossen. Wissel hierbij van kleur.  
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Toer 4 

Haak een halve vaste in de eerste 2-lossenlus. Haak nu 5 lossen en 3 stokjes in dezelfde 2-

lossenlus. *Haak 1 losse en in de volgende 1-lossenlus haak je 3 stokjes. Haak weer 1 losse en 

in de volgende 1-lossenlus 3 stokjes. Haak nu weer 1 losse en maak in de volgende 2 

lossenlus 3 stokjes, 2 lossen en weer 3 stokjes**. Herhaal van * tot ** 2 keer. Haak nu 1 losse 

en in de volgende 1-lossenlus 3 stokjes. Haak weer een losse en in de volgende 1-lossenlus 3 

stokjes. Haak 1 losse en in de volgende 2 lossenlus (dezelfde als waar de 5 lossen en 3 stokjes 

in zitten) 2 stokjes. Sluit de toer met een halve vaste in de derde van de 5 beginlossen en hecht 

de draad af. 
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Nu het leukste werk. Werk alle draadjes netjes weg. Je eerste vierkantje is nu klaar. Voor dit 

kussen heb je 60 vierkantjes met 3 kleuren nodig en 12 met 2 kleuren nodig. Op de 

vierkantjes met 2 kleuren komt later nog een blaadje. Heel veel succes ermee! 

 

Voor de blaadjes neem je een paar kleuren die herfstig zijn en lekker opvallen op je kussen. 

 

Haak 11 lossen. 

Haak in de 2de losse vanaf je naald een vaste, in de 3de een stokje, in de 4de een dubbel stokje, 

in de 5de en 6de een drie-dubbel stokje, de 7de en 8ste een dubbel stokje, de 9de een stokje, de 

10de een half stokje en de 11de een vaste. 
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Haak 1 losse en ga verder aan de andere kant van je werk.  

Haak in de 1ste steek een vaste, de 2de steek een half stokje, de 3de steek een stokje, de 4de en 

5de steek een dubbel stokje, de 6de en 7de een drie-dubbel stokje, de 8ste een dubbel stokje, de 

9de een stokje en de 10de steek een vaste. Je bent nu weer aan het begin van je blaadje. 

 

 
 

Haak 5 lossen. Haak in de 2de losse vanaf je naald een vaste. Doe dit ook in de 3 lossen 

daarna. Maak een halve vaste in de allereerste losse, Dit is de losse die je oversloeg bij het 

maken van de 1ste vaste in de 2de losse. 

 

 
 

Haak 2 lossen. Haak een vaste in de 1ste steek. *Haak 2 lossen en haak een vaste in de 

volgende steek**. Herhaal van * tot ** tot je weer bij het begin (het steeltje) bent. Hecht de 

draad af en werk de draadjes netjes weg. 
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Maak in totaal 12 van deze blaadjes. Zet op elk vierkantje met 2 kleuren een blaadje met een 

paar grove steken. Het geeft niet dat je het aan de achterkant goed kunt zien. Dit is de 

binnenkant van het kussen. 

 

 
 

Zorg dat je voor het aan elkaar maken van de vierkantjes een hele bol katoen hebt. 

Neem de kleur die je voor alle vierkantjes wilt gebruiken en 2 vierkantjes. 

Maak een schuifknoop om je naald. Steek je haaknaald door de 2 lussen van de losse in de 

hoek vlak voor het groepje van 3 stokjes. Doe dit bij het andere vierkantje net zo. Zorg wel 

dat de vierkantje met de verkeerde kanten tegen elkaar aan liggen. 

Haak nu een vaste. Haak nu een vaste in iedere steek van de 2 vierkantjes. Zorg goed dat 

steeds de groepjes van 3 stokjes recht tegenover elkaar komen. Haak door tot de laatste losse. 

Dit is de eerste losse na de 3 stokjes in de hoek. Hecht nu de draad af en werk de draadjes 

netjes weg. Doe dit tot je 6 vierkantjes aan elkaar hebt.  

Herhaal dit tot je 12 rijtjes van 6 blokjes hebt. De vierkantjes met 2 kleuren verdeel je 

verspreid over de rijen die aan de voorkant komen. Aan de achterkant maak je namelijk geen 

blaadjes. 
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Nu gaan we de rijen aan elkaar maken. 

Maak een schuifknoop om je naald. Neem nu 2 rijen van 6 blokjes en legt ze met de verkeerde 

kanten op elkaar. 

Net als bij het aan elkaar maken van de blokjes, steek je de naald door de losse in de hoek 

vlak voor het groepje van 3 stokjes. Doe dit bij allebei de stroken. Haak nu ook vasten op 

dezelfde manier als bij de losse vierkantjes. Bij de overgangen van het ene vierkantje naar het 

andere, steek je je naald door de steek in de andere kleur, ook van beide kanten en maakt een 

vaste. Haak zo de stroken helemaal aan elkaar. 

 

 
 

Maak zo 2 blokken van 6 rijen. De papiertjes met nummertjes had ik even gebruikt om te 

volgorde van de stroken niet te vergeten. 

 

 
 

Neem de beide delen en leg ze met de verkeerde kanten op elkaar. 

Maak een schuifknoop om je naald en steek hem in in de naad van twee aan elkaar gemaakte 

vierkantjes. Je kunt dit het beste doen voor het laatste vierkantje aan de linkerkant. Nu haak je 

de delen op precies dezelfde manier aan elkaar als je deed bij het aan elkaar haken van de 

stroken. In de hoeken haak je 5 vasten in de 2-lossenlus. Haak helemaal rond tot je op de naad 
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bent van het eerste vierkantje na de hoek op dezelfde kant als waar je begon. Hecht de draad 

niet af, maar trek de lus even flink aan, zodat hij erg groot wordt. 

 

 
 

Het binnenkussen kan erin. Je kunt er zelf één maken, maar je kunt er natuurlijk ook één 

kopen. Ik heb er zelf eentje gemaakt. Als het kussen erin zit, haak je de rest van de naad dicht. 

Je maakt gewoon de lus weer kleiner en haakt vanaf daar weer verder. Sluit de toer met een 

halve vaste in de eerste vaste. 

 

 
 

Nu is je kussen helemaal klaar! Ik hoop dat je zowel van het haken, als van het resultaat heel 

veel plezier zult hebben. 

 

Geniet van je hobby, geniet van het haken. 
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