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De dekens zijn klaar en om ze compleet te maken heb ik er nog een set kussens bij ontworpen. 

In de eerste plaats vind ik dit erg leuk, omdat zo’n heerlijk complete set in je woonkamer, 

slaapkamer of waar dan ook, gewoon prachtig is om te zien. Ten tweede vind ik het erg leuk 

om nog even weer met een Cal-project bij jullie te zijn. De groep is zó ontzettend gezellig en 

het is zó ontzettend leuk om te doen!  

Ik ben trots op deze set kussens. Het heeft heel wat denkwerk, tekeningen en proeflapjes 

gekost voor deze beide kussens uit mijn handen kwamen. Dat ik de vierkantjes hiervoor wilde 

gebruiken stond vast. Het leek me erg leuk om de rand van de deken te gebruiken voor het 

kussen. Als je hem er dan tegenaan zou leggen klopte het plaatje voor mij helemaal. Het 

complete idee duurde nog even. Tijdens het haken van het eerste kussen kreeg ik ineens het 

plan van een tweede en dat “ontstond” eigenlijk zomaar ineens. Eenmaal gehaakt vond ik het 

zó ontzettend mooi! Dit ging het worden en dit is het geworden! 

 

De grootte van het vierkante kussen is ongeveer 50 x 50 centimeter en de diameter van het 

kleine kussen is ongeveer 40 centimeter. 

Ik haakte de kussens van de Colour Crafter en de Colour Crafter Velvet. Hiervoor gebruikte 

ik de volgende kleuren en aantallen bollen. 

Kleurnummer 2017/2019/2010   2 bollen 

Kleurnummer 1123/1011/1081 1 bol 

Kleurnummer 1711/1001/1114 1 bol 

Kleurnummer 841/842/851 (Velvet) 2 bollen 

 

Ik haakte met haaknaald nummer 4. 

 

We gaan haken lieve mensen, heel veel plezier!! 

 

Kussen 1 

Het eerste vierkantje 
 

Toer 1 

Maak met kleurnummer 1711/1001/1114 een magische lus met daarin 10 vasten. Trek aan het 

kortste uiteinde tot de eerste en laatste vaste tegen elkaar zitten. Sluit de cirkel met een halve 
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vaste in de eerste vaste. Weet je niet hoe je een magische lus maakt? Je kunt het vinden op 

mijn website www.lossenenvasten.nl of achter deze link. 

 

 
 

Toer 2 

Haak 1 losse. Haak in de 1ste steek (daar waar ook de halve vaste in zit) een vaste, een half 

stokje, een stokje, een dubbel stokje, een stokje, een half stokje en een vaste. Haak in de 

volgende steek een halve vaste. *Haak in de volgende steek een vaste, een half stokje, een 

stokje, een dubbel stokje, een stokje, een half stokje en een vaste. Haak in de volgende steek 

een halve vaste. ** Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. Hecht de draad af en werk 

de draadjes netjes weg. 

 

 
 

Toer 3 

Leg je bloem met de goede kant naar onderen voor je neer. Je ziet nu de lussen van de steken 

die je net in 1 steek hebt gehaakt. Neem hiervan steeds de middelste 2 lussen en haak 3 lossen 

tussen de lussen in. Je hecht de draad aan in één van de lussen en haakt 3 lossen. Maak een 

halve vaste in de volgende lus. Haak weer 3 lossen. Herhaal dit tot je helemaal rond bent. Je 

sluit de cirkel met een halve vaste bij de 1ste lus in. Als het goed is heb je 5 3-lossenlussen. 

 

 
 

Toer 4 

Haak in iedere 3-lossenlus een vaste, een half stokje, 2 stokjes, een dubbel stokje, 2 stokjes, 

een half stokje en een vaste. Hecht de draad af en werk de draadjes netjes weg. 
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Toer 5 

Kies uit de lussen van de laatste toer bloemblaadjes 4 punten uit waartussen je lossenlijnen 

gaat haken. Hecht in één van die lussen kleurnummer 841/842/851 van de Velvet aan. Haak 5 

lossen. Haak een halve vaste in de volgende lus. Haak weer 5 lossen. Herhaal dit tot je 

helemaal rond bent. Sluit het vierkant met een halve vaste bij de 1ste lus in.  

 

 
 

Toer 6 

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

dezelfde 5-lossenlus haak je nog 3 stokjes. Haak 1 losse. *Haak in de volgende 5-lossenlus 3 

stokjes, 2 lossen en nog eens 3 stokjes. Haak 1 losse.** Herhaal dit tot je alle 5-lossenlussen 

hebt gehad. Sluit de toer met een halve vaste in de 3de van de 3 beginlossen.  

Let goed op! Je houdt de bloem naar je toe gericht vast terwijl je haakt. De lossenlijnen zitten 

aan de onderkant. Zo haak je verder de hele granny af. 
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Toer 7  

Ga naar 1ste hoek met een halve vaste in de volgende 2 steken (de 2 steken na de steek waar de 

halve vaste zit om de toer te sluiten) en een halve vaste in de 2 lossenlus. Haak in de 2-

lossenlus 5 lossen en 3 stokjes. Haak 1 losse. Haak in de volgende 1-lossenlus 3 stokjes. Haak 

1 losse. *Haak in de volgende 2-lossenlus 3 stokjes, 2 lossen en nog eens 3 stokjes. Haak 1 

losse. Haak in de volgende 1-lossenlus 3 stokjes. Haak 1 losse.** Herhaal van * tot ** tot je 

weer bij de eerste 2-lossenlus bent aangekomen. Haak daar nog 2 stokjes bij in en sluit de toer 

met een halve vaste in de 3de van de 5 beginlossen. 

 

 
 

Toer 8 

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. 
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Toer 9 

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 weer een 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 nog een keer 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. 

 

Toer 10 

Haal kleurnummer 1711/1001/1114 door de lus en haak een losse. 

Haak in de eerste 2-lossenlus 3 vasten. Haak verder op ieder stokje een vaste, in iedere 1-

lossenlus een vaste en in iedere 2-lossenlus (in de hoeken) 3 vasten. Als het goed is heb je 

tussen de 2 hoeken steeds 19 vasten. 

Sluit de toer met een halve vaste in de 1ste vaste. Hecht de draad af en werk de draadjes netjes 

weg. 

 

 
 

Haak dit vierkantje nog een keer. 
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Het tweede vierkantje 
 

Haak 4 lossen met kleurnummer 2017/2019/2010 en maak hiervan een rondje 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. 

 

 

 
 

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.  
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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.  

 

 

 
 

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.  
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Toer 5 

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 weer een 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 nog een keer 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. 

 

 

 
 

Toer 6 

Haal kleurnummer 1711/1001/1114 door de lus en haak een losse. 

Haak in de eerste 2-lossenlus 3 vasten. Haak verder op ieder stokje een vaste, in iedere 1-

lossenlus een vaste en in iedere 2-lossenlus (in de hoeken) 3 vasten. Als het goed is heb je 

tussen de 2 hoeken steeds 19 vasten. 

Sluit de toer met een halve vaste in de 1ste vaste. Hecht de draad af en werk de draadjes netjes 

weg. 
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Haak dit vierkantje nu nog 2 keer in dezelfde kleur en ook nog 1 keer met kleurnummer 

841/842/851 van de Velvet. 

 

Het derde vierkantje 
 

Toer 1 

Maak met kleurnummer 1123/1011/1081 een magische lus met 12 stokjes. Sluit de toer met 

een halve vaste in de 3de van de 3 beginlossen. Wissel hierbij naar kleurnummer 841/842/851 

van de Velvet. 

 

 
 

Toer 2 

Haak 1 losse. Haak in de 1ste steek en in de 11 steken erna 2 vasten. Sluit de toer met een 

halve vaste in de 1ste vaste. Wissel hierbij naar kleurnummer 1123/1011/1081. Je hebt nu 24 

steken. 
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Toer 3 

Haak 3 lossen en een stokje in de 1ste steek. Haak in de volgende steek 1 stokje. *Haak 2 

stokjes in de volgende steek en 1 stokje in de steek daarna.** Herhaal van * Tot ** tot het 

einde van de toer. Sluit de toer met een halve vaste in de 3de van de 3 beginlossen. Wissel 

hierbij naar kleurnummer 841/842/851 van de Velvet. Je hebt nu 36 steken. 

 

 

 
 

Toer 4 

Haak 1 losse. Haak in de 1ste steek 2 vasten. Haak in de 2 volgende steken elk 1 vaste. *Haak 

2 vasten in de volgende steek en in de 2 steken daarna haak je elk 1 vaste.** Herhaal van * tot 

** tot het einde van de toer. Sluit de toer met een halve vaste in de 1ste vaste. Wissel hierbij 

naar kleurnummer 1123/1011/1081. Je hebt nu 48 steken. 

 

 
 

Toer 5 

Haak 3 lossen en een stokje in de 1ste steek. Haak in de volgende 3 steken elk 1 stokje. *Haak 

2 stokjes in de volgende steek en in de 3 steken daarna haak je elk 1 stokje.** Herhaal van * 

tot ** tot het einde van de toer. Sluit de toer met een halve vaste in de 3de van de 3 

beginlossen. Wissel hierbij naar kleurnummer 841/842/851 van de Velvet. Je hebt nu 60 

steken. 
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Toer 6 

Haak 5 lossen. Haak in de 2de en 3de steek een dubbel stokje, in de 4de en 5de steek een stokje, 

in de 6de en 7de steek een half stokje, in de 8ste en 9de steek een vaste, in de 10de en 11de steek 

een half stokje, in de 12de en 13de steek een stokje en in de 14de en 15de steek een dubbel 

stokje. *Haak in de volgende steek een driedubbel stokje, 2 lossen en nog een driedubbel 

stokje. Haak in de volgende 2 steken een dubbel stokje, in de 2 steken daarna een stokje, in de 

volgende 2 steken een half stokje, in de daarop volgende 2 steken een vaste, in de 2 steken 

daarna een half stokje, in de volgende 2 steken een stokje en in de 2 steken daarna een dubbel 

stokje.** 

Herhaal van * tot ** tot het eind van de toer. Haak nu in dezelfde steek als de steek waar de 5 

beginlossen in zitten nog een driedubbel stokje en 2 lossen. Sluit de toer met een halve vaste 

in de 5de van de 5 beginlossen.  
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Toer 7 

Haal kleurnummer 1711/1001/1114 door de lus en haak een losse. 

*Haak in de eerste 2 steken een vaste. Haak tussen de 2 dubbele stokjes in een vaste en daarna 

ook een vaste op het 2de dubbele stokje. Haak in de volgende 5 steken een vaste. Hierna haak 

je een vaste tussen de 2 vasten van de vorige toer in en op de 2de daarvan haak je ook een 

vaste. In de volgende 5 steken haak je weer een vaste. Haak tussen de 2 dubbele stokjes in 

weer een vaste en ook een vaste op de 2de daarvan. Haak tenslotte een vaste in de laatste steek 

van deze rij. Ook hier heb je nu weer 19 steken tussen de 2 hoeken. Haak 3 vasten in de 2-

lossenlus in de hoek ** Herhaal van * tot ** nog 3 keer. Sluit de toer met een halve vaste in 

de 1ste vaste. Hecht de draad af en werk de draadjes netjes weg. 
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Dit was je eerste vierkantje. Haak er op dezelfde manier nog 2. 

 

Het vierde vierkantje 
 

Voor ik begin aan het patroon leg ik eerst even uit hoe de popcornsteek gaat. Je kunt dit ook 

terugzien in het filmpje op mijn website of achter deze link. 

Ik heb het patroon ook nog even voor je op tekening gezet. Misschien vind je dat ook wel heel 

handig. Dit vind je onderaan het patroon van dit vierkantje. 

 

De popcornstreek is eigenlijk niets anders dan 4 samengehaakte stokjes in 1 steek. 

Je slaat je draad om de naald, steekt hem in de steek waar de popcornsteek in moet en haalt de 

draad op. Sla de draad weer om je naald en haal hem door de eerste 2 lussen op je naald. Je 

hebt nu 2 lussen op je naald. Herhaal dit nog 3 keer. Na iedere keer staat er een lus meer op je 

naald. Als je in totaal 4 keer deze handeling hebt gedaan heb je 5 lussen op je naald. Je slaat 

de draad weer om je naald en haalt hem in één keer door alle lussen. 
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Maak met kleurnummer 2017/2019/2010 een lossenlijn van 20 lossen. 

 

 
 

Toer 1 

Haak een vaste in de 2de losse vanaf je naald en haak ook een vaste in de 18 lossen daarna. Je 

hebt nu 19 vasten. 

 

 
 

Toer 2 + 3 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna. 

 

 
 

Vanaf hier maak ik steeds even een fotootje na de vastentoer. Dan kun je het resultaat van de 

popcornsteek goed zien. 

 

Toer 4 

Haak 1 losse. Haak in de eerste 9 steken een vaste. In de 10de steek haak je een popcornsteek. 

In de laatste 9 steken haak je weer een vaste. 

 

Toer 5 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna. 
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Toer 6 

Haak 1 losse. Haak in de eerste 8 steken een vaste. In de volgende steek haak je een 

popcornsteek. Haak 1 vaste in de volgende steek en in de steek daarna haak je weer een 

popcornsteek. In de laatste 8 steken haak je een vaste. 

 

Toer 7 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna. 

 

 
 

Toer 8 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek. *Haak een popcornsteek in de volgende steek. 

Haak een vaste in de steek daarna.** Herhaal van * tot ** nog 3 keer. Haak in de volgende 2 

steken een vaste (je hebt nu 3 vasten op rij). Herhaal nu van * tot ** nog 4 keer. 

 

Toer 9 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna. 

 

 
 

Toer 10 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de eerste 3 steken. Haak een popcornsteek in de volgende 

steek. Haak in de 11 steken daarna een vaste. Haak een popcornsteek in de steek daarna. Haak 

in de 3 laatste steken een vaste. 

 

Toer 11 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna. 
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Toer 12 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de eerste 5 steken. Haak een popcornsteek in de volgende 

steek. Haak in de 7 steken daarna een vaste. Haak een popcornsteek in de steek daarna. Haak 

in de 5 laatste steken een vaste. 

 

Toer 13 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna. 

 

 
 

Toer 14 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de eerste 3 steken. Haak een popcornsteek in de volgende 

steek. Haak in de 11 steken daarna een vaste. Haak een popcornsteek in de steek daarna. Haak 

in de 3 laatste steken een vaste. 

 

Toer 15 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna. 

 

 
 

Toer 16 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek. *Haak een popcornsteek in de volgende steek. 

Haak een vaste in de steek daarna.** Herhaal van * tot ** nog 3 keer. Haak in de volgende 2 

steken een vaste (je hebt nu 3 vasten op rij). Herhaal nu van * tot ** nog 4 keer. 

 

Toer 17 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna. 
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Toer 18 

Haak 1 losse. Haak in de eerste 8 steken een vaste. In de volgende steek haak je een 

popcornsteek. Haak 1 vaste in de volgende steek en in de steek daarna haak je weer een 

popcornsteek. In de laatste 8 steken haak je een vaste. 

 

Toer 19 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna. 

 

 
 

Toer 20 

Haak 1 losse. Haak in de eerste 9 steken een vaste. In de 10de steek haak je een popcornsteek. 

In de laatste 9 steken haak je weer een vaste. 

 

Toer 21 t/m 23 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna. 

 

 
 

Toer 24 

Haal kleurnummer 1711/1001/1114 door de lus en haak een losse. 

*Haak 3 vasten in de hoek. Verdeel nu langs de zijkant van je vierkant 19 vasten. De 

hoeksteek laat je hierbij open, daar haak je weer de 3 vasten van de volgende hoek in.**  

Haak langs de onderkant in iedere steek een vaste, ook hier heb je dan weer 19 vasten. 

Herhaal van * tot **. 

Haak langs de bovenkant in iedere steek een vaste, ook hier heb je weer 19 vasten. 

Sluit de toer met een halve vaste in de 1ste vaste. Hecht de draad af en werk de draadjes netjes 

weg. 
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Haak op deze manier nog 2 vierkantjes. 
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De lange stroken 
 

Maak met kleurnummer 1123/1011/1081 een lossenlijn van 92 lossen. 

 

 
 

Toer 1 

Haak in de 6de steek 2 stokjes samen. Hiervoor leg je de draad om je naald, steekt hem door 

de steek en haalt de draad op. Leg de draad weer om je naald en haalt hem door de eerste 2 

lussen op je naald. Je legt de draad om de naald, steekt hem in dezelfde steek en haalt de 

draad op. Leg de draad weer om je naald en haal hem door de eerste 2 lussen op je naald. Je 

legt nu weer de draad om je naald en haalt hem door alle 3 de lussen. Haak een losse. *Sla de 

volgende steek over en haak in de steek daarna 2 stokjes samen. Haak een losse.** herhaal 

van * tot ** tot je nog 2 lossen over hebt. Sla 1 losse over en haak in de laatste losse een 

stokje. 
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Toer 2  

Haak 4 lossen. *Sla de losse van de vorige toer over en haak 2 stokjes samen in de volgende 

steek. Haak 1 losse.** Herhaal van * tot ** tot je voor de 5 laatste lossen van de vorige toer 

bent aangekomen. Sla 1 losse over en haak een stokje in de 4de van de 5 beginlossen.  

 

 
 

Toer 3 en 4 

Haak 4 lossen. *Sla de losse van de vorige toer over en haak 2 stokjes samen in de volgende 

steek. Haak 1 losse.** Herhaal van * tot ** tot je voor de 4 beginlossen van de vorige toer 

bent aangekomen. Sla 1 losse over en haak een stokje in de 3de van de 3 beginlossen. 

Hecht na toer 4 de draad af. Werk de draadjes netjes weg. 

 

 
 

Maak met kleurnummer 1711/1001/1114 een schuifknoop op je naald en steek hem aan de 

bovenkant van de strook in een willekeurige  steek. Haak een vaste. Haak langs de bovenrand 

tot aan de hoek een vaste in iedere steek en een vaste om iedere 1-lossenlus. Dit is dus om en 

om. 
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Haak 3 vasten in de hoek.  

 

 
 

Langs de zijkant haak je 2 vasten om ieder stokje of lossenlus. Eigenlijk heb je in de hoek dus 

5 vasten gemaakt. 3 voor de hoek en de 2 om het eerste stokje. Haak in de volgende hoek ook 

weer 3 vasten. 

 

 
 

Haak aan de onderkant van je strook om en om een vaste in een steek en een vaste tussen de 2 

groepjes van 2 samengehaakte stokjes in. 

 

 
 

In de volgende hoek en de andere zijkant doe je weer precies hetzelfde. 
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Haak tenslotte weer vasten langs de bovenkant, een vaste in iedere steek en een vaste om 

iedere 1-lossenlus, tot je bent aangekomen waar je begon. Sluit de toer met een halve vaste in 

de eerste vaste. Hecht de draad af en werk de draadjes netjes weg. 

 

 
 

Je kunt de lapjes eventueel nog even blocken om ze mooi recht te krijgen. 

 

Alle onderdelen van de voorkant van het kussen zijn klaar. We gaan ze aan elkaar haken. 

Er komen in totaal 3 rijen van 4 lapjes. Steeds 3 dezelfde lapjes en één van het bloem-blokje 

(of de effen variant hiervan in het midden).  

 

 
 

Maak met kleurnummer 1711/1001/1114 een schuifknoop op je naald. Leg 2 vierkantjes met 

de achterkanten op elkaar. Steek je naald in de middelste van de 3 vasten in de rechterhoek. Je 

steekt hem zowel door het voorste als het achterste lapje en ook beide door de middelste 

vaste. Haak een vaste. Haak nu vasten tot je aan de andere kant ook weer een vaste door de 

middelste vaste in de hoek van beide lapjes hebt gehaakt. Je hebt in totaal nu 23 vasten. Hecht 

de draad af en werk de draadjes netjes weg. 
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Haak ook de andere 2 lapjes aan dit rijtje vast. 

 

Op deze manier haak je alle rijtjes. Je hebt dus 3 rijen van 4 vierkantjes als je klaar bent. 

Nu is het tijd om de stroken ertussen te haken. Eigenlijk gaat dat op dezelfde manier. 

 

 
 

Maak met kleurnummer 1711/1001/1114 een schuifknoop op je naald. Leg een rij van 4 

vierkantjes met de achterkanten op elkaar tegen de strook van samengehaakte stokjes. Het 

resultaat wordt het mooist als je iedere keer de strook met samengehaakte stokjes het dichtst 

bij je hebt. Daar kijk je dus tegenaan als je haakt.  

Steek je naald in de middelste van de 3 vasten in de rechterhoek. Je steekt hem zowel door de 

voorste als de achterste strook en ook beide door de middelste vaste. Haak een vaste. Haak nu 

vasten tot je aan de andere kant ook weer een vaste door de middelste vaste in de hoek van 

beide stroken hebt gehaakt. Op de punten waar 2 vierkantjes aan elkaar komen maak je een 

vaste in het midden (de zijkant van de vaste die de 2 lapjes aan elkaar verbindt). 

Hecht de draad af en werk de draadjes netjes weg. 
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Haak de volgende strook met lapjes aan de andere kant van de strook van samengehaakte 

stokjes. Houdt ook hier weer de strook met samengehaakte stokjes het dichtst bij je, daar kijk 

je tegenaan als je haakt. 

Op dezelfde manier haak je de tweede strook tussen 2 rijen vierkantjes. 

 

 
 

Tenslotte komt er nog een rand van 2 toeren vasten omheen. 

Toer 1 

Maak met kleurnummer 1711/1001/1114 een schuifknoop op je naald en steek hem in een 

willekeurige steek langs de rand van de voorkant van je kussen. Haak een vaste. Haak nu 

rondom vasten. Ook aan de zijkant van de vasten waarmee je de vierkantjes en de stroken op 

elkaar vastmaakte haak je een vaste. In de 3 steken in de hoeken haak je in de eerste steek 2 

vasten, in de tweede steek 1 vaste en in de derde steek weer 2 vasten. Je hebt nu dus 5 steken 

in de hoeken. 

Sluit de toer met een halve vaste in de eerste vaste. 
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Toer 2 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de eerste steek en in alle steken daarna. In de 5 steken in de 

hoeken haak je in de eerste steek 2 vasten, in de tweede steek 1 vaste, in de derde steek 2 

vasten, de vierde steek 1 vaste en in de vijfde steek weer 2 vasten. Sluit de toer met een halve 

vaste in de eerste vaste. Hecht de draad af en werk de draadjes netjes weg. 

 

 
 

De voorkant van je kussen is klaar, op naar de achterkant! 

 

De achterkant 
 

Voor de achterkant heb ik gekozen voor de Mossteek. Ik wilde een effen achterkant en 

natuurlijk gehaakt in één van de steken van de Cal-Deken. Voor de Mossteek koos ik, omdat 

hij ontzettend lekker weg haakt en ook mooi dicht is. 

Heb je een beetje hulp nodig bij deze steek, er staat een filmpje op mijn website, 

http://lossenenvasten.nl/videos/de-mossteek/ 

Ook kun je hem vinden onder deze link. 

 

Maak met kleurnummer 2017/2019/2010 een lossenlijn van 92 lossen met naald nummer 3½. 

 

 
 

Toer 1 

Neem weer naald nummer 4. 

Haak een half stokje in de 3de losse. Haak 2 halve stokjes samen in de volgende 2 lossen. 

Hiervoor sla je de draad om de naald en steekt de naald in de 1ste losse. Haal de draad op. Je 

hebt nu 3 lussen op je naald. Je slaat de draad weer om je naald, steekt hem in de 2de losse en 

haalt de draad op. Je hebt nu 5 lussen op je naald. Je slaat de draad weer om je naald en haalt 

hem in 1 keer door alle 5 lussen. Haak 1 losse. *Haak in de volgende 2 lossen 2 halve stokjes 

samen en haak een losse.** Herhaal van * tot ** tot je nog 1 losse over hebt. Haak in die 

losse een half stokje. 
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Toer 2 t/m 56 

Haak 2 lossen en een half stokje in dezelfde steek. Haak 2 halve stokjes samen in de 1ste en 2de 

opening. Haak 1 losse. *Haak 2 halve stokjes samen in de vorige opening (waar de laatste van 

de vorige 2 samengehaakte stokjes in zit) en de volgende opening. Haak 1 losse.** Herhaal 

van * tot ** tot je voor de 2 laatste samengehaakte stokjes van de vorige toer bent 

aangekomen. Haak nog 1 keer 2 halve stokjes samen in de vorige opening en tussen de 2 

samengehaakte stokjes en het eerste halve stokje van de vorige toer. Haak 1 losse en nog een 

half stokje op het eerste halve stokje van de vorige toer. De 2 beginlossen laat je gewoon 

liggen (daar doe je niks mee).       
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Na toer 56 hecht je de draad af en werk je de draadjes netjes weg. 

 

Je ziet dat de achterkant van het kussen een stukje kleiner is dan de voorkant van je kussen. 

Dit is geen enkel probleem. Het aantal steken klopt precies en als je binnenkussen er straks in 

zit trekt alles prachtig recht. 

 

Er komt nog een rand omheen. Bij de achterkant van je kussen maak je een rand van 3 toeren. 

Dit doe je omdat je bij de voorkant om alle lapjes al een rand had gemaakt. Dat is als het ware 

hier de eerste toer.  

Toer 1 

Maak met kleurnummer 1711/1001/1114 een schuifknoop op je naald en steek hem in een 

willekeurige steek langs de bovenkant van de achterkant van je kussen.     

Haak een vaste. Haak in alle steken een vaste. In de hoeken haak je 3 vasten. Langs de 

zijkanten haak je in totaal rond de 89 vasten. Verdeel deze een beetje goed. Sluit de toer met 

een halve vaste in de eerste vaste. 

 

 
 

Toer 2 en 3 haak je op dezelfde manier als de laatste 2 toeren van de voorkant van je kussen. 

 

Toer 2 

Haak een losse. Haak een vaste in de eerste steek en haak verder rondom vasten. In de 3 

steken in de hoeken haak je in de eerste steek 2 vasten, in de tweede steek 1 vaste en in de 

derde steek weer 2 vasten. Je hebt nu dus 5 steken in de hoeken. 

Sluit de toer met een halve vaste in de eerste vaste. 
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Toer 3 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de eerste steek en in alle steken daarna. In de 5 steken in de 

hoeken haak je in de eerste steek 2 vasten, in de tweede steek 1 vaste, in de derde steek 2 

vasten, de vierde steek 1 vaste en in de vijfde steek weer 2 vasten. Sluit de toer met een halve 

vaste in de eerste vaste. Hecht de draad af en werk de draadjes netjes weg. 

 

Beide kanten van je kussen zijn klaar. Om er echt een kussen van te maken moeten deze 2 

kanten nog aan elkaar worden gemaakt. Dit doe je met de Kreeftsteek. 

Maak met kleurnummer 1123/1011/1081 een schuifknoop op je naald en steek hem in een 

steek in de rechterhoek van zowel de voor- als achterkant van je kussen. Haak een vaste. 

Let wel goed op dat je aan beide kanten dezelfde steek (één van de 8 steken in de hoek) pakt. 

 

 
 

Haak nu rondom de Kreeftsteek. Gewoon in iedere steek 1 steek. Bij de Kreeftsteek haakt je 

vasten, maar dan de andere kant op. Je steekt je naald dus door beide steken (van de voor- en 

achterkant) rechts van de vorige steek en haalt de draad op. Leg de draad weer om je naald en 

haal hem door de beide lussen op je naald. Dit doe je tot je bent aangekomen bij de hoek links 

van de hoek waar je bent begonnen.  

Maak of koop een binnenkussen van 50 x 50 centimeter en stop deze in je kussen. Maak nu de 

toer verder af. Sluit de toer met een halve vaste in de eerste steek. 

 

 
 

Je kussen is nu helemaal klaar. Is het geen plaatje?? 

Bij dit kussen hoort er nog één. We gaan er een mooie set van maken. 
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Tweede kussen 
 

Omdat je bij dit kussen steeds een aantal steken in de toer met een ander kleurnummer haakt, 

is het goed om steeds van te voren de hele toer goed door te lezen. 

Bij dit kussen haak je iedere toer in de achterste lus! Ook haak je in spiraal, dat betekent dat je 

de toer aan het eind niet sluit, maar gewoon doorhaakt. Markeer voor de zekerheid wel steeds 

de 1ste steek van de toer, om te weten waar je bent. 

 

Toer 1 

Maak met kleurnummer 841/842/851 van de Velvet een magische lus met 2 lossen en 13 

stokjes. Trek aan het kortste draadje tot de 2 beginlossen en het laatste stokje tegen elkaar 

liggen. Sluit de toer niet.  

 

 
 

Toer 2 

Haak 2 stokjes in de achterste lus van de eerste steek, dit is de 2de van de 2 beginlossen. Ik 

koos voor 2 beginlossen omdat de overgang dan wat soepeler gaat. Haak in alle achterste 

lussen van de volgende steken 2 stokjes. Je hebt nu 28 steken. 

 

 
 

Toer 3 

Haak een stokje in de eerste steek. Haak in de 2de steek 2 stokjes. *Haak 1 stokje in de 

volgende steek en 2 stokjes in de steek erna**. Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. 

Wissel bij het laatste stokje naar kleurnummer 1123/1011/1081. Je hebt nu 42 steken. 
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Vanaf hier zitten er een aantal steken van kleurnummer 1123/1011/1081 en een aantal steken 

van kleurnummer 841/842/851 van de Velvet in de toer.  

Denk er steeds goed aan dat je de laatste steek voor de volgende kleur, het stokje begint met 

de kleur waar je mee bezig bent en afmaakt (de laatste keer dat je de draad door 2 lussen 

haalt) met de volgende kleur. Over het wisselen van kleur staat ook een filmpje op de website. 

Je vindt hem onder het kopje video’s of je kunt hem vinden achter deze link. 

Het meerderen in de toer gaat gewoon op dezelfde manier verder.  

 

Van het systeem van meerderen plaats ik vanaf hier geen foto’s meer, omdat dat het patroon 

toch niet echt verduidelijkt. Ik denk dat je dit met alleen de tekst wel begrijpt. 

 

Toer 4 

Haak een stokje in de 1ste en 2de steek. In de 3de steek haak je 2 stokjes. *Haak in de volgende 

2 steken 1 stokje en in de steek erna haak je 2 stokjes**. Herhaal van * tot ** tot het einde 

van de toer. Wissel bij het 40ste stokje naar kleurnummer 841/842/851 van de Velvet en haak 

hiermee de laatste 16 steken. Je hebt nu 56 steken. 

 

 
 

Toer 5 

Haak een stokje in de 1ste steek. Haak in de volgende 2 steken ook 1 stokje en in de 4de steek 

haak je 2 stokjes. *Haak in de volgende 3 steken 1 stokje en in de steek erna haak je 2 

stokjes**. Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. In deze toer haak je de eerste 60 

steken met kleurnummer 841/842/851 van de Velvet en de laatste 10 steken met kleurnummer 

1123/1011/1081. Denk er hierbij goed om dat je steeds van kleur wisselt in de laatste steek 

voor de nieuwe kleur. In deze toer dus bij de 60ste steek.  

Je hebt nu 70 steken. 

 

 
 

Toer 6 

Haak een stokje in de 1ste steek. Haak in de volgende 3 steken ook 1 stokje en in de 5de steek 

haak je 2 stokjes. *Haak in de volgende 4 steken 1 stokje en in de steek erna haak je 2 

stokjes**. Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. In deze toer haak je de eerste 36 

steken met kleurnummer 1123/1011/1081 en de laatste 48 steken met kleurnummer 
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841/842/851 van de Velvet. Denk je goed om de kleurwissels in de laatste steek voor de 

nieuwe kleur? Je hebt nu 84 steken. 

 

 
 

Toer 7 

Haak een stokje in de 1ste steek. Haak in de volgende 4 steken ook 1 stokje en in de 6de steek 

haak je 2 stokjes. *Haak in de volgende 5 steken 1 stokje en in de steek erna haak je 2 

stokjes**. Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. In deze toer haak je de eerste 49 

steken met kleurnummer 841/842/851 van de Velvet en de laatste 49 steken met kleurnummer 

1123/1011/1081. Wissel bij het laatste stokje naar kleurnummer 841/842/851 van de Velvet. 

Je hebt nu 98 steken. 

 

 
 

Toer 8 

Haak een stokje in de 1ste steek. Haak in de volgende 5 steken ook 1 stokje en in de 7de steek 

haak je 2 stokjes. *Haak in de volgende 6 steken 1 stokje en in de steek erna haak je 2 

stokjes**. Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. In deze toer haak je de eerste 32 

steken met kleurnummer 841/842/851 van de Velvet, de volgende 16 steken met 

kleurnummer 1123/1011/1081 en de laatste 64 steken met kleurnummer 841/842/851 van de 

Velvet. Je hebt nu 112 steken. 

 

 
 

Toer 9 

Haak een stokje in de 1ste steek. Haak in de volgende 6 steken ook 1 stokje en in de 8ste steek 

haak je 2 stokjes. *Haak in de volgende 7 steken 1 stokje en in de steek erna haak je 2 

stokjes**. Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. In deze toer haak je de eerste 9 

steken met kleurnummer 841/842/851 van de Velvet, de volgende 18 steken met 
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kleurnummer 1123/1011/1081, de 27 steken daarna met kleurnummer 841/842/851 van de 

Velvet, de 27 steken daarna met kleurnummer 1123/1011/1081en de laatste 45 steken met 

kleurnummer 841/842/851 van de Velvet. Je hebt nu 126 steken. 

 

 
 

Toer 10 

Haak een stokje in de 1ste steek. Haak in de volgende 7 steken ook 1 stokje en in de 9de steek 

haak je 2 stokjes. *Haak in de volgende 8 steken 1 stokje en in de steek erna haak je 2 

stokjes**. Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. In deze toer haak je de eerste 100 

steken met kleurnummer 841/842/851 van de Velvet en de laatste 40 steken met kleurnummer 

1123/1011/1081. Je hebt nu 140 steken. 

 

 
 

Toer 11 

Haak een stokje in de 1ste steek. Haak in de volgende 8 steken ook 1 stokje en in de 10de steek 

haak je 2 stokjes. *Haak in de volgende 9 steken 1 stokje en in de steek erna haak je 2 

stokjes**. Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. In deze toer haak je de eerste 22 

steken met kleurnummer 1123/1011/1081, de 22 steken daarna met kleurnummer 

841/842/851 van de Velvet, de 44 steken daarna met kleurnummer 1123/1011/1081 en de 

laatste 66 steken met kleurnummer 841/842/851 van de Velvet. Je hebt nu 154 steken. 

 

 
 

Toer 12 

Haak een stokje in de 1ste steek. Haak in de volgende 9 steken ook 1 stokje en in de 11de steek 

haak je 2 stokjes. *Haak in de volgende 10 steken 1 stokje en in de steek erna haak je 2 

stokjes**. Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. In deze toer haak je de eerste 24 

steken met kleurnummer 841/842/851 van de Velvet, de volgende 24 steken met 
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kleurnummer 1123/1011/1081, de 84 steken daarna met kleurnummer 841/842/851 van de 

Velvet en de laatste 36 steken met kleurnummer 1123/1011/1081. Wissel bij het laatste stokje 

naar kleurnummer 841/842/851 van de Velvet. Je hebt nu 168 steken. 

 

 
 

Toer 13 

Haak een stokje in de 1ste steek. Haak in de volgende 10 steken ook 1 stokje en in de 12de 

steek haak je 2 stokjes. *Haak in de volgende 11 steken 1 stokje en in de steek erna haak je 2 

stokjes**. Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. In deze toer haak je de eerste 65 

steken met kleurnummer 841/842/851 van de Velvet, de volgende 91 steken met 

kleurnummer 1123/1011/1081 en de laatste 26 steken met kleurnummer 841/842/851 van de 

Velvet. Je hebt nu 182 steken. 

 

 
 

Toer 14 

Haak een stokje in de 1ste steek. Haak in de volgende 11 steken ook 1 stokje en in de 13de 

steek haak je 2 stokjes. *Haak in de volgende 12 steken 1 stokje en in de steek erna haak je 2 

stokjes**. Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. In deze toer haak je de eerste 14 

steken met kleurnummer 841/842/851 van de Velvet, de volgende 84 steken met 

kleurnummer 1123/1011/1081, de 84 steken daarna met kleurnummer 841/842/851 van de 

Velvet en de laatste 14 steken met kleurnummer 1123/1011/1081. Je hebt nu 196 steken. 

 

 
 

Toer 15 

Haak een stokje in de 1ste steek. Haak in de volgende 12 steken ook 1 stokje en in de 14de 

steek haak je 2 stokjes. *Haak in de volgende 13 steken 1 stokje en in de steek erna haak je 2 

stokjes**. Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. In deze toer haak je de eerste 30 
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steken met kleurnummer 1123/1011/1081, de 75 steken daarna met kleurnummer 

841/842/851 van de Velvet, de 45 steken daarna met kleurnummer 1123/1011/1081 en de 

laatste 60 steken met kleurnummer 841/842/851 van de Velvet. Je hebt nu 210 steken. 

 

 
 

Toer 16 

Haak een stokje in de 1ste steek. Haak in de volgende 13 steken ook 1 stokje en in de 15de 

steek haak je 2 stokjes. *Haak in de volgende 14 steken 1 stokje en in de steek erna haak je 2 

stokjes**. Herhaal van * tot ** tot je nog 2 steken over hebt. Haak in de 1ste van deze 2 steken 

een half stokje en in de 2de een vaste. Haal de steekmarkeerder uit de 1ste steek van de 

volgende toer en haak daarin een halve vaste. 

Hecht nu de draad af en werk de draadjes netjes weg. 

 

 
 

Maak met kleurnummer 1711/1001/1114 een schuifknoop op je naald en steek hem door 

beide lussen in de laatste steek die je net hebt gehaakt (de halve vaste). Let er hierbij op dat je 

werk met de goede kant naar boven op je schoot ligt en dat je werk ook van je af ligt. 

Haak een vaste. Haak verder de hele 1ste toer vasten door de beide lussen van alle steken. 

Als je weer bent aangekomen bij het begin haak je gewoon verder, maar nu door de voorste 

lussen die je goed ziet liggen. Je haakt vasten in de 15de, de 14de, de 13de en de 12de toer, dit 

zijn in totaal 756 vasten. Hecht nu de draad af en werk de draadjes netjes weg. 

Het lijkt een beetje een raar einde van de toer. Dat is het ook, maar daarover komt straks het 

label te liggen. 
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De achterkant 

 

Ook bij de achterkant haak je alleen in de achterste lussen! Ook haak je weer in spiraal, dus je 

sluit de toer niet. Denk je weer aan de steekmarkeerder in de 1ste steek? 

Bij de achterkant van dit kussen heb ik geen foto’s gemaakt, omdat het eigenlijk, op de 

kleurwisselingen na, precies hetzelfde is als de voorkant. 

 

Toer 1 
Maak met kleurnummer 841/842/851 van de Velvet een magische lus met 2 lossen en 13 

stokjes. Trek aan het kortste draadje tot de 2 beginlossen en het laatste stokje tegen elkaar 

liggen. Sluit de toer niet. 

 

Toer 2 
Haak 2 stokjes in de (vergeet het niet, achterste lus van de) eerste steek, dit is de 2de van de 2 

beginlossen. Haak in alle volgende steken 2 stokjes. Je hebt nu 28 steken. 

 

Toer 3 

Haak een stokje in de eerste steek. Haak in de 2de steek 2 stokjes. *Haak 1 stokje in de 

volgende steek en 2 stokjes in de steek erna**. Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. 

Je hebt nu 42 steken. 

 

Toer 4 

Haak een stokje in de 1ste steek. Haak in de 2de steek 1 stokje en in de 3de steek haak je 2 

stokjes. *Haak in de volgende 2 steken 1 stokje en in de steek erna haak je 2 stokjes**. 

Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. Je hebt nu 56 steken. 

 

Toer 5 

Haak een stokje in de 1ste steek. Haak in de volgende 2 steken ook 1 stokje en in de 4de steek 

haak je 2 stokjes. *Haak in de volgende 3 steken 1 stokje en in de steek erna haak je 2 

stokjes**. Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. Je hebt nu 70 steken. 
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Toer 6 

Haak een stokje in de 1ste steek. Haak in de volgende 3 steken ook 1 stokje en in de 5de steek 

haak je 2 stokjes. *Haak in de volgende 4 steken 1 stokje en in de steek erna haak je 2 

stokjes**. Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. Je hebt nu 84 steken. 

 

Toer 7 

Haak een stokje in de 1ste steek. Haak in de volgende 4 steken ook 1 stokje en in de 6de steek 

haak je 2 stokjes. *Haak in de volgende 5 steken 1 stokje en in de steek erna haak je 2 

stokjes**. Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. Je hebt nu 98 steken. 

 

Toer 8 

Haak een stokje in de 1ste steek. Haak in de volgende 5 steken ook 1 stokje en in de 7de steek 

haak je 2 stokjes. *Haak in de volgende 6 steken 1 stokje en in de steek erna haak je 2 

stokjes**. Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. Je hebt nu 112 steken. 

 

Toer 9 
Haak een stokje in de 1ste steek. Haak in de volgende 6 steken ook 1 stokje en in de 8ste steek 

haak je 2 stokjes. *Haak in de volgende 7 steken 1 stokje en in de steek erna haak je 2 

stokjes**. Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. Je hebt nu 126 steken. 

 

Toer 10 

Haak een stokje in de 1ste steek. Haak in de volgende 7 steken ook 1 stokje en in de 9de steek 

haak je 2 stokjes. *Haak in de volgende 8 steken 1 stokje en in de steek erna haak je 2 

stokjes**. Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. Je hebt nu 140 steken. 

 

Toer 11 
Haak een stokje in de 1ste steek. Haak in de volgende 8 steken ook 1 stokje en in de 10de steek 

haak je 2 stokjes. *Haak in de volgende 9 steken 1 stokje en in de steek erna haak je 2 

stokjes**. Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. Je hebt nu 154 steken. 

 

Toer 12 

Haak een stokje in de 1ste steek. Haak in de volgende 9 steken ook 1 stokje en in de 11de steek 

haak je 2 stokjes. *Haak in de volgende 10 steken 1 stokje en in de steek erna haak je 2 

stokjes**. Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. Je hebt nu 168 steken. 

 

Toer 13 

Haak een stokje in de 1ste steek. Haak in de volgende 10 steken ook 1 stokje en in de 12de 

steek haak je 2 stokjes. *Haak in de volgende 11 steken 1 stokje en in de steek erna haak je 2 

stokjes**. Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. Je hebt nu 182 steken. 

 

Toer 14 

Haak een stokje in de 1ste steek. Haak in de volgende 11 steken ook 1 stokje en in de 13de 

steek haak je 2 stokjes. *Haak in de volgende 12 steken 1 stokje en in de steek erna haak je 2 

stokjes**. Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. Je hebt nu 196 steken. 
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Toer 15 

Haak een stokje in de 1ste steek. Haak in de volgende 12 steken ook 1 stokje en in de 14de 

steek haak je 2 stokjes. *Haak in de volgende 13 steken 1 stokje en in de steek erna haak je 2 

stokjes**. Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. Je hebt nu 210 steken. 

 

Toer 16 

Haak een stokje in de 1ste steek. Haak in de volgende 13 steken ook 1 stokje en in de 15de 

steek haak je 2 stokjes. *Haak in de volgende 14 steken 1 stokje en in de steek erna haak je 2 

stokjes**. Herhaal van * tot ** tot je nog 2 steken over hebt. Haak in de 1ste van deze 2 steken 

een half stokje en in de 2de een vaste. Haal de steekmarkeerder uit de 1ste steek van de 

volgende toer en haak daarin een halve vaste. 

Hecht de draad af en werk de draadjes netjes weg. 

 

 
 

Doe nu precies hetzelfde als je bij de voorkant deed. 

Maak met kleurnummer 1711/1001/1114 een schuifknoop op je naald en steek hem door 

beide lussen in de laatste steek die je net hebt gehaakt (de halve vaste). Let er hierbij weer 

goed op dat je werk met de goede kant naar boven op je schoot ligt en dat je werk ook van je 

af ligt. 

Haak een vaste. Haak verder de hele buitenste toer vasten door de beide lussen van alle 

steken. Als je weer bent aangekomen bij het begin sluit je de toer met een halve vaste in de 

eerste vaste. 

Hecht de draad af en werk de draadjes netjes weg. 

 

 
 

Dit was de achterkant van je kussen. Nu moeten de 2 kanten nog aan elkaar worden gehaakt. 

Dit doen we weer met de Kreeftsteek. 
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Leg je beide cirkels met de verkeerde kanten op elkaar. Maak met kleurnummer 

1123/1011/1081 een schuifknoop op je naald en steek hem in een willekeurige steek zowel in 

de voorkant als in de achterkant van het kussen. Haak een vaste. 

 

 
 

Haak nu rondom de Kreeftsteek. Gewoon in iedere steek 1 steek. Bij de Kreeftsteek haakt je 

vasten, maar dan de andere kant op. Je steekt je naald dus door beide steken (van de voor- en 

achterkant) rechts van de vorige steek en haalt de draad op. Leg de draad weer om je naald en 

haal hem door de beide lussen op je naald. Ga zo helemaal rond tot je nog ongeveer een 

opening van 25 à 30 centimeter hebt. 

 

 
 

Maak of koop een rond binnenkussen van 40 centimeter doorsnee en stop deze in je kussen. 

Maak nu de toer verder af. Sluit de toer met een halve vaste in de eerste steek. 

Hecht de draad af en werk de draadjes netjes weg. 

 

 
 

Het enige dat nu nog ontbreekt is het label. Deze maak je bij het vierkante kussen op het 

middelste vierkantje tussen de 2 bloem-vierkantjes in en bij het ronde kussen op het eindpunt 

van je vastenlijn. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 

Patroon Cal-Kussen - ©2017 Lossen & Vasten 

Dit patroon valt onder de Creative Commons BY-NC-SA licentie. 

Is dit geen prachtige set kussens? Vind je het niet een ontzettend mooie combinatie met je 

deken? 

 

 

      

 
 

Geniet ervan!! Tot de volgende Cal!! 
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