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Patroon Cal-Kussen 
 

 
 

Nog geen afscheid kunnen nemen van de Cal? Wat fijn dat je ook dit kussen nog wilt maken 

bij je deken! Ik hoop dat je er weer een hoop plezier van zult hebben! 

 

Voor het haken van dit kussen heb ik 5 kleuren uit de deken gekozen. Van de kleuren uit de 3 

dekens die ik had samengesteld, de Rozengeur/Zeebries/Ochtenddauw, zijn pakketten te koop. 

Hierbij zit ook de knoop die op het laatst wordt gebruikt. 

Ik haakte met haaknaald nummer 4. 

De doorsnee van dit kussen is ongeveer 50 cm. 

De kleurnummers die in dit patroon worden gebruikt zijn, in deze volgorde, van de 

Rozengeur/Zeebries/Ochtenddauw. 

 

Toer 1 

Maak een magische lus met kleurnummer 1005/1203/1710 en haak hierin 30 halve stokjes. 

Weet je niet hoe je een magische lus kunt maken? Dit kun je bekijken op mijn website 

www.lossenenvasten.nl of via deze link. 

Trek de kortste draad aan tot de halve stokjes mooi tegen elkaar aan zitten en het gat in het 

midden ongeveer 2 cm is. Sluit de toer met een halve vaste in de 2de van de 2 beginlossen. 

Wissel hierbij naar kleurnummer 1080/1034/1081. Voor het wisselen van kleur kun je ook het 

filmpje op de website bekijken of klik je op deze link. 

 

 
 

Toer 2 

Haak 1 losse. Haak nu in de 1ste steek en in alle 29 steken daarna een vaste. Sluit de toer met 

een halve vaste in de eerste vaste. Wissel hierbij naar kleurnummer 1065/1316/1027. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://www.lossenenvasten.nl/
https://youtu.be/_rM_BGKuYME
https://youtu.be/fikNnqynbac
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Toer 3 

Haak 3 lossen en haak in dezelfde steek nog een stokje. Haak nu verder in alle steken 2 

stokjes. Sluit de toer met een halve vaste in de 3de van de 3 beginlossen. Wissel hierbij naar 

kleurnummer 1123/1302/1114. Je hebt nu 60 stokjes. 

 

 

 
 

Toer 4 

We gaan de stersteek haken. Zoals ik bij de Cal-deken al vertelde, ik noem dit zelf de Iris-

steek, omdat ik het meer op een oog met een pupil erin vind lijken dan op een ster. 

Neem voor deze steek een iets grotere haaknaald. 

Haak 3 lossen. Haal de draad op door de 2de losse vanaf je naald en laat hem staan. Haal ook 

de draad op door de 3de losse vanaf je naald en laat hem staan. Je hebt nu 3 lussen op de naald. 

Haal nu de draad op door de 2de steek. Je hebt nu 4 lussen op je naald. Haal zo ook nog de 

draad op door de 3de steek en door de 4de steek. Je hebt nu 6 lussen op je naald. Haal de draad 

in één keer door alle 6 lussen en maak een losse. Zo ontstaat er een soort cirkeltje. 

 

 
 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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In het cirkeltje beginnen we het volgende oog. 

*Je steekt je naald in het gaatje dat is ontstaan door een losse te maken en haalt de draad op. 

De volgende draad haal je op door de laatste steek van het laatste oog (dus niet door een steek 

van de vorige toer). De 3de draad haal je op door de laatste steek van de vorige toer die je 

gebruikte voor je vorige oog. Je hebt nu 4 lussen op je naald. Lus 5 en 6 haal je op door de 

volgende 2 steken. Haal de draad door alle 6 lussen en maak een losse.** 

 

 
 

Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. Sluit de toer met een halve vaste in de 2de van 

de 3 beginlossen. 

 

 
 

Toer 5 

Haak in het centrum van het 1ste oog een halve vaste. Haak 2 lossen en een half stokje in 

hetzelfde cirkeltje.  Haak nu 2 halve stokjes in het centrum van alle volgende oogjes. Je ziet 

dat je nu nog 1 steek over hebt. Dat is de halve vaste die je haakte in de 2de van de 3 

beginlossen van de vorige toer. Haak daarin ook nog 2 have stokjes. Zo heb je weer 60 steken. 

Sluit de toer met een halve vaste in de 2de van de 2 beginlossen. Wissel hierbij naar 

kleurnummer 1065/1316/1027. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Toer 6 

Neem weer de haaknaald waar je mee begon. 

Haak 3 lossen en in dezelfde steek nog een stokje. Haak in de volgende 3 steken elk 1 stokje. 

*Haak in de volgende steek 2 stokjes en in de 3 steken daarna 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 1080/1034/1081. Je hebt nu 75 steken. 

 

 
 

Toer 7 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle 74 steken daarna. Sluit de toer met een 

halve vaste in de 1ste vaste. Wissel hierbij naar kleurnummer 1005/1203/1710. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Toer 8 

Haak 2 lossen en in dezelfde steek nog een half stokje. Haak in de volgende 4 steken elk 1 

half stokje. *Haak in de volgende steek 2 halve stokjes en in de 4 steken daarna elk 1 half 

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

2de van de 2 beginlossen. Wissel hierbij naar kleurnummer 1130/1019/1064. Je hebt nu 90 

steken. 

 

 

 
 

Toer 9 

Haak 3 lossen en in dezelfde steek nog een stokje. Haak in de volgende 2 steken elk 1 stokje. 

*Haak in de volgende steek 2 stokjes en in de 2 steken daarna 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. Je hebt nu 120 steken. 

 

 
 

Toer 10 

Reliëfstokjes. Niet zo’n hele moeilijke steek, maar wel met een heel mooi effect. 

Maak een halve vaste om het 1ste stokje van de vorige toer (dit zijn de 3 beginlossen). Haak 2 

lossen. Haak het volgende stokje om het stokje van de vorige toer heen. Je gebruikt hetzelfde 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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stokje als het stokje waar je anders bovenin de steek je haaknaald had gestoken. Leg de draad 

om de naald, en ga met je haaknaald, voorlangs, van rechts naar links om het stokje heen. 

Maak nu het stokje af zoals je gewend bent. Doe het volgende stokje op dezelfde manier. Bij 

de volgende 3 stokjes doe je hetzelfde, maar nu ga je achterlangs. Ook nu ga je met je naald 

van rechts naar links om het stokje van de vorige toer heen. Maak het stokje af zoals je 

gewend bent. Zo ga je de hele toer door, 3 stokjes voorlangs en 3 stokjes achterlangs. Sluit de 

toer met een halve vaste in de 2de van de 2 beginlossen. Wissel hierbij naar kleurnummer 

1005/1203/1710. 

 

 

 

 
 

Toer 11 

Haak 2 lossen en in dezelfde steek nog een half stokje. Haak in de volgende 7 steken elk 1 

half stokje. *Haak in de volgende steek 2 halve stokjes en in de 7 steken daarna elk 1 half 

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

2de van de 2 beginlossen. Wissel hierbij naar kleurnummer 1080/1034/1081. Je hebt nu 135 

steken. 
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Toer 12 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle 134 steken daarna. Sluit de toer met 

een halve vaste in de 1ste vaste. Wissel hierbij naar kleurnummer 1065/1316/1027. 

 

 
 

Toer 13 

Haak 3 lossen en in dezelfde steek nog een stokje. Haak in de volgende 8 steken elk 1 stokje. 

*Haak in de volgende steek 2 stokjes en in de 8 steken daarna 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 1123/1302/1114. Je hebt nu 150 steken. 

 

 
 

Toer 14 

We gaan de Kruissteek haken. Een mooie, elegante steek in je deken en ook weer prachtig in 

dit kussen! 

Haak 4 lossen. Haak een dubbel stokje achter deze 4 lossen langs in de steek ervoor. Dit 

dubbele stokje komt dus in de laatste steek van de vorige toer. Sla de draad 2 keer om je 

naald, steek je haaknaald van voor naar achteren door de steek en maak een dubbel stokje 

zoals je dat altijd doet. *Sla 1 steek over en haak een dubbel stokje in de steek daarna. Haak 

een dubbel stokje in de steek die je hebt overgeslagen. Sla hiervoor de draad 2 keer om je 

naald en leg je haaknaald achter je laatste dubbele stokje langs en steek hem van voor naar 

achteren in de steek die je net hebt overgeslagen. Maak je dubbele stokje af op de normale 

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

de 4de van de 4 beginlossen. Wissel hierbij naar kleurnummer 1065/1316/1027. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Toer 15 

Haak 3 lossen en in dezelfde steek nog een stokje. Haak in de volgende 9 steken elk 1 stokje. 

*Haak in de volgende steek 2 stokjes en in de 9 steken daarna 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 1080/1034/1081. Je hebt nu 165 steken. 

 

 
 

Toer 16 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle 164 steken daarna. Sluit de toer met 

een vaste in de 1ste vaste. Wissel hierbij naar kleurnummer 1005/1203/1710. 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Toer 17 

Haak 2 lossen en in dezelfde steek nog een half stokje. Haak in de volgende 10 steken elk 1 

half stokje. *Haak in de volgende steek 2 halve stokjes en in de 10 steken daarna elk 1 half 

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

2de van de 2 beginlossen. Wissel hierbij naar kleurnummer 1130/1019/1064. Je hebt nu 180 

steken. 

 

 
 

Toer 18 

We gaan de Kraaienpootjes, oftewel de Rupsensteek haken. Ik vertelde bij de Cal-deken al dat 

ik deze steek erg vind lijken op kraaienpootjes, zowel die van de vogel, als die ik naast mijn 

ogen zie verschijnen. Ik heb deze steek voor het ronde kussen iets aan moeten passen. Neem 

een iets grotere haaknaald om de steek niet al te strak in het kussen te haken. 

Haak 1 losse. Haak 2 vasten in de 1ste steek. Haak in de volgende 5 steken elk 1 vaste. *Haak 

in de volgende steek 2 vasten en in de 5 steken daarna 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 1123/1302/1114. Je hebt nu 210 steken. 

 

 
 

Toer 19 

Haak 5 lossen. Sla 2 steken over en haak een stokje in de steek daarna. Haak 2 lossen. *Sla 2 

steken over en haak een stokje in de steek daarna. Haak 2 lossen.** Herhaal van * tot ** tot 

het einde van de toer. Sluit de toer met een halve vaste in de 3de van de 5 beginlossen.  
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Toer 20 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek. Haak 2 lossen, sla de 2 lossen van de vorige toer 

over en haak een vaste op het volgende stokje. Haak 2 lossen. *Sla de 2 lossen van de vorige 

toer over en haak en vaste op het volgende stokje. Haak 2 lossen.** Sluit de toer met een 

halve vaste in de 1ste vaste. Wissel hierbij naar kleurnummer 1130/1019/1064. 

 

 
 

Toer 21  

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek. Haak in de volgende 2 steken een vaste. Let op! 

Je steekt je haaknaald hier niet in de steek van de vorige toer, maar in de steek van toer 18. 

Steek dus je naald in de onderliggende steek en haal de draad op tot de hoogte van de toer 

waar je nu mee bezig bent. Maak de vaste af zoals je gewend bent. Bij de volgende steek doe 

je precies hetzelfde.  

*Haak nu een vaste op de vaste van de vorige toer. In de volgende 2 steken haak je weer de 

Kraaienpootjes, vasten in de steken van toer 18.** Herhaal van * tot ** tot het einde van de 

toer. Sluit de toer met een halve vaste in de 1ste vaste. Wissel hierbij naar kleurnummer 

1005/1203/1710. 
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Toer 22 

Neem weer de haaknaald waar je mee bezig was. 

Haak 2 lossen. Haak een half stokje in de 2de steek en in alle steken daarna. Sluit de toer met 

een halve vaste in de 2de van de 2 beginlossen. Wissel hierbij naar kleurnummer 

1080/1034/1081. Als het goed is heb je nog steeds 210 steken. 

 

 
 

Toer 23 

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

halve vaste in de 1ste vaste. Wissel hierbij naar kleurnummer 1065/1316/1027. 

 

 
 

Toer 24 

Haak 3 lossen. Haak een stokje in de 2de steek en in alle steken daarna. Sluit de toer met een 

halve vaste in de 3de van de 3 beginlossen. Wissel hierbij naar kleurnummer 1123/1302/1114. 
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Toer 25 

De golfjes zijn aan de beurt! Deze steek noem ik zo omdat ze een prachtig, golvend effect 

hebben. Volgens de haakbijbel heet deze steek de Judithsteek. Ook deze steek heb ik iets aan 

moeten passen om hem passend in het kussen te krijgen. 

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

Haak een stokje in de laatste steek van de vorige toer. Je slaat hiervoor de draad om je 

haaknaald, gaat voor de 4 stokjes langs en steekt je naald van voor naar achter door de steek. 

Trek de lus helemaal op tot je weer bovenaan bij je 4de stokje bent en maak het stokje af. 

*Sla 1 steek over en maak in de volgende 4 steken een stokje. Maak nu een stokje in de steek 

die je net hebt overgeslagen. Sla weer de draad om je haaknaald, ga voor de 4 stokjes langs en 

steek je naald van voor naar achter door de steek. Trek de lus helemaal op tot je weer 

bovenaan bij je 4de stokje bent en maak het stokje af.** 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 1065/1316/1027. 

 

 
 

Toer 26 

Haak 3 lossen en in dezelfde steek nog een stokje. Haak in de volgende 13 steken elk 1 stokje. 

*Haak in de volgende steek 2 stokjes en in de 13 steken daarna elk 1 stokje.** Herhaal van * 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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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 1080/1034/1081. Je hebt nu 225 steken. 

 

 
 

Toer 27 

Haak 1 losse. Haak in de 1ste steek 2 vasten. Haak in de volgende 14 steken elk 1 vaste. *Haak 

in de volgende steek 2 vasten en in de 14 steken daarna 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 1005/1203/1710. Je hebt nu 240 steken. 

 

 
 

Toer 28 

Haak 2 lossen en in dezelfde steek nog een half stokje. Haak in de volgende 7 steken elk 1 

half stokje. *Haak in de volgende steek 2 halve stokjes en in de 7 steken daarna elk 1 half 

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

2de van de 2 beginlossen. Wissel hierbij naar kleurnummer 1130/1019/1064. Je hebt nu 270 

steken. 
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Toer 29 

De beroemde “Vleugeltjes”, oftewel “Piekblokjes” horen zeker weten in dit kussen thuis. Ze 

moeten er gewoon in komen. 

Draai je kussen om. Deze toer haak je aan de verkeerde kant van je werk, omdat deze toer 

een combi is van 2 toeren en je het effect niet krijgt als je beide toeren dezelfde kant op haakt. 

Haak 3 lossen. Haak in de 2de en 3de steek 2 halve stokjes samen. Je legt dus de draad om de 

naald, steekt de naald in de 2de steek en haalt de draad op, je legt de draad weer om de naald, 

steekt hem in de volgende steek en haalt de draad op. Je legt de draad weer om je naald en haalt 

hem in 1 keer door alle 5 lussen. Haak een stokje in dezelfde steek als de laatste steek (de laatste 

van de 2 samengehaakte halve stokjes).  

*Haak nu in de volgende 2 steken 2 halve stokjes samen. Je legt dus de draad om de naald, steekt 

de naald in de volgende steek en haalt de draad op, je legt de draad weer om de naald, steekt hem 

in de volgende steek en haalt de draad op. Je legt de draad weer om je naald en haalt hem in 1 

keer door alle 5 lussen. Haak een stokje in dezelfde steek als de laatste steek (de laatste van de 2 

samengehaakte halve stokjes)**. Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. Je hebt nu nog 1 

steek over. Haak in deze steek én in de steek van de 3 beginlossen die als 1ste stokje gelden 2 

halve stokjes samen. Sluit de toer met een halve vaste in de 3de van de 3 beginlossen. Je bent nu 

helemaal rond voor deze toer. 
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Toer 30 

We gaan snel weer terug naar de voorkant van het kussen. Draai dus je kussen om. 

Haak 3 lossen. Haak in de 1ste en 2de steek 2 halve stokjes samen. Je legt dus de draad om de 

naald, steekt de naald in de 1ste steek (daar waar de 3 lossen ook in zitten) en haalt de draad 

op, je legt de draad weer om de naald, steekt hem in de volgende steek en haalt de draad op. 

Je legt de draad weer om je naald en haalt hem in 1 keer door alle 5 lussen. Nu gaan we een 

stokje haken, maar dan anders. Je legt de draad om je naald en steekt de naald voorlangs, 

schuin naar onderen (rechts) tussen de twee samengehaakte halve stokjes en het laatste stokje 

van de vorige toer in. Als je je werk iets uitrekt naar de zijkanten, zie je de groepjes 

waartussen je je haaknaald in moet steken  goed zitten. Je haalt de draad op tot op de hoogte 

van de bovenrand van je werk en maakt het stokje op de normale manier af. *In de volgende 2 

steken haak je weer 2 halve stokjes samen. De steek erna haak je weer een stokje voorlangs, 

schuin naar onderen (rechts) tussen de twee samengehaakte halve stokjes en het stokje van de 

vorige toer in.**  

Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. Je eindigt de toer met een halve vaste in de 3de 

van de 3 beginlossen. Wissel hierbij naar kleurnummer 1005/1203/1710. Je hebt weer 270 

steken. 
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Toer 31 
Haak 2 lossen. Haak een half stokje in de 2de steek en in alle 268 steken daarna. Wissel hierbij 

naar kleurnummer 1080/1034/1081. 

 

 
 

Toer 32 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle 269 steken daarna. Sluit de toer met 

een halve vaste in de 1ste vaste. Wissel hierbij naar kleurnummer 1005/1203/1710. 

 

 
 

De voorkant van je kussen is nu af. 

 

Voor de achterkant van het kussen heb ik gekozen voor de “Lossen & Vasten steek”. Een 

steek die alleen uit lossen en vasten bestaat. Erg toepasselijk vond ik zelf. 

Toer 33 

Haak 1 losse. Haak in de achterste lus van de 1ste steek en in de achterste lus van alle steken 

daarna een vaste. Sluit de toer met een halve vaste in de 1ste vaste. Dit doe je gewoon door 

beide lussen. 
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Toer 34 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en haak een losse. *Sla 1 steek over en maak een 

vaste in de steek erna. Haak 1 losse.** Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. Sluit de toer 

met een halve vaste in de 1ste vaste. Wissel hierbij naar kleurnummer 1123/1302/1114. 

 

 
 

Toer 35 

Haak 3 lossen. Sla de 1ste vaste over en haak een vaste in de 1-lossenlus daarna. Haak 1 losse. 

*Sla de vaste over en haak een vaste in de 1-lossenlus daarna. Haak 1 losse.** Herhaal van * 

tot ** tot het einde van de toer. Sluit de toer met een halve vaste in de 2de van de 3 

beginlossen.  
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Toer 36 

Haak met kleurnummer 1005/1203/1710 1 losse. Haak een vaste in de 1 lossenlus en haak een 

losse. * Sla de volgende vaste over en haak een vaste in de 1-lossenlus. Haak een losse.** 

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

vaste. 

 

 
 

Toer 37 

Haak 3 lossen. Sla de 1ste vaste over en haak een vaste in de 1-lossenlus daarna. Haak 1 losse. 

*Sla de vaste over en haak een vaste in de 1-lossenlus daarna. Haak 1 losse.** Herhaal van * 

tot ** tot het einde van de toer. Sluit de toer met een halve vaste in de 2de van de 3 

beginlossen.  

 

 
 

Toer 38 

Haak met kleurnummer 1130/1019/1064 1 losse. Haak een vaste in de 1 lossenlus en haak een 

losse. * Sla de volgende vaste over en haak een vaste in de 1-lossenlus. Haak een losse.** 

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

vaste. 

 

 
 

Vanaf hier besloot ik dat jullie het patroon verder wel zonder begeleidende foto’s konden 

lezen.  
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Toer 39 

Haak 3 lossen. Sla de 1ste vaste over en haak een vaste in de 1-lossenlus daarna. Haak 1 losse. 

*Sla de vaste over en haak een vaste in de 1-lossenlus daarna. Haak 1 losse.** Herhaal van * 

tot ** tot het einde van de toer. Sluit de toer met een halve vaste in de 2de van de 3 

beginlossen.  

Toer 40 

Haak met kleurnummer 1005/1203/1710 1 losse. Haak een vaste in de 1 lossenlus en haak een 

losse. * Sla de volgende vaste over en haak een vaste in de 1-lossenlus. Haak een losse.** 

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

vaste. Wissel hierbij naar kleurnummer 1130/1019/1064. 

Toer 41 

Haak 3 lossen. Sla de 1ste vaste over en haak een vaste in de 1-lossenlus daarna. Haak 1 losse. 

*Sla de vaste over en haak een vaste in de 1-lossenlus daarna. Haak 1 losse.** Herhaal van * 

tot ** tot het einde van de toer. Sluit de toer met een halve vaste in de 2de van de 3 

beginlossen.  

Toer 42 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1 lossenlus en haak een losse. * Sla de volgende vaste over 

en haak een vaste in de 1-lossenlus. Haak een losse.** Herhaal van * tot ** tot het einde van 

de toer. Sluit de toer met een halve vaste in de 1ste vaste. Wissel hierbij naar kleurnummer 

1005/1203/1710. 

Toer 43 

Haak 3 lossen. Sla de 1ste vaste over en haak een vaste in de 1-lossenlus daarna. Haak 1 losse. 

*Sla de vaste over en haak een vaste in de 1-lossenlus daarna. Haak 1 losse.** Herhaal van * 

tot ** tot het einde van de toer. Sluit de toer met een halve vaste in de 2de van de 3 

beginlossen.  

Toer 44 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1 lossenlus en haak een losse. * Sla de volgende vaste over 

en haak een vaste in de 1-lossenlus. Haak een losse.** Herhaal van * tot ** tot het einde van 

de toer. Sluit de toer met een halve vaste in de 1ste vaste. Wissel hierbij naar kleurnummer 

1065/1316/1027. 

Toer 45 

Haak 3 lossen. Sla de 1ste vaste over en haak een vaste in de 1-lossenlus daarna. Haak 1 losse. 

*Sla de vaste over en haak een vaste in de 1-lossenlus daarna. Haak 1 losse.** Herhaal van * 

tot ** tot het einde van de toer. Sluit de toer met een halve vaste in de 2de van de 3 

beginlossen.  

Toer 46 

Haak met kleurnummer 1005/1203/1710 1 losse. Haak een vaste in de 1 lossenlus en haak een 

losse. * Sla de volgende vaste over en haak een vaste in de 1-lossenlus. Haak een losse.** 

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

vaste. 

Toer 47 

Haak 3 lossen. Sla de 1ste vaste over en haak een vaste in de 1-lossenlus daarna. Haak 1 losse. 

*Sla de vaste over en haak een vaste in de 1-lossenlus daarna. Haak 1 losse.** Herhaal van * 

tot ** tot het einde van de toer. Sluit de toer met een halve vaste in de 2de van de 3 

beginlossen.  

 

In principe is dit het patroon.  
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Toer 48 t/m 82 

Haak toer 38 t/m 47 nog 3 keer en daarna toer 38 t/m 42 nog 1 keer. Hierbij moet je wel van 

kleur wisselen op het moment dat dit staat aangegeven, maar naar andere kleuren. 

Dit  de kleuren. 

Toer 48 t/m 52 1080/1034/1081 met als middelste toer 1005/1203/1710. 

Toer 53 t/m 57  1005/1203/1710 met als middelste toer 1065/1316/1027. 

Toer 58 t/m 62  1130/1019/1064 met als middelste toer 1005/1203/1710. 

Toer 63 t/m 67  1005/1203/1710 met als middelste toer 1123/1302/1114. 

Toer 68 t/m 72  1130/1019/1064 met als middelste toer 1005/1203/1710. 

Toer 73 t/m 77  1005/1203/1710 met als middelste toer 1065/1316/1027. 

Toer 78 t/m 82  1080/1034/1081 met als middelste toer 1005/1203/1710. Wissel bij het 

afsluiten van deze laatste toer naar kleurnummer 1123/1302/1114. 

 

 
 

Toer 83 

Haak 3 lossen. Sla de 1ste vaste over en haak een vaste in de 1-lossenlus daarna. Haak 1 losse. 

*Sla de vaste over en haak een vaste in de 1-lossenlus daarna. Haak 1 losse.** Herhaal van * 

tot ** tot het einde van de toer. Sluit de toer met een halve vaste in de 2de van de 3 

beginlossen.  

Toer 84 

Haak 2 lossen. Haak een stokje in de 1ste 1-lossenlus. *Haak in de volgende vaste en in de 1-

lossenlus daarna 2 stokjes samen.** Je legt hiervoor je draad om de naald en steekt de naald 

in de volgende steek. Haal de draad op. Leg de draad weer om je naald en haal deze door de 

eerste 2 lussen op je naald. Leg nogmaals de draad om je naald en steekt hem in de 1-

lossenlus. Haal de draad op. Leg de draad weer om je naald en haal deze door de eerste 2 

lussen op je naald. Je hebt nu nog 3 lussen op je naald. Leg de draad weer om je naald en haal 

deze door alle 3 de lussen. Herhaal van * tot ** tot het einde van je toer. Sluit de toer met een 

halve vaste in het eerste stokje. Je slaat hierbij de 2 beginlossen dus over. 
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Toer 85 

Haak 3 lossen. Sla de 2de steek over en haak een vaste in de 3de steek. Haak 1 losse. *Sla 1 

steek over en haak een vaste in de steek erna. Haak 1 losse.** Herhaal van * tot ** tot het 

einde van de toer. Sluit de toer met een halve vaste in de 2de van de 3 beginlossen. In de 

laatste 2 toeren is je werk wat strak gaan trekken. Dit is de bedoeling! 

 

 
 

Hecht de draad af en werk alle draadjes netjes weg. Succes ;-) 

Het gehaakte gedeelte van je kussen is nu klaar. 
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Voor het binnenkussen knipte ik uit stof een grote cirkel die ongeveer 5 cm groter is aan alle 

kanten dan het kussen. Uit het midden knipte ik ook een klein rondje (als een 5 eurocent 

muntstuk). Om het middelste rondje naaide ik met ongeveer ½ cm naad, helemaal rondom. De 

buitenste naad naaide ik dicht tot op ongeveer 15 cm. Je kunt dit zowel met de machine als 

met de hand doen. 

Vul nu je kussen. Je hoeft hem niet om te draaien, dan gaan de naden zo trekken. Naai ook de 

laatste centimeters dicht en stop hem in je kussen. 

 

 
 

Haak met kleurnummer 1005/1203/1710 2 lossenlijnen van 75 lossen. 

 

 
 

Rijg de ene lossenlijn door de helft van de 1-lossenlussen van je laatste toer en rijg de andere 

lossenlijn door de andere helft. Trek ze stevig aan. 

 

 
 

Haal nu alle 4 de uiteinden door het gat in je binnenkussen en het gat aan de voorkant naar 

voren. Maak 2 stevige knopen, zodat het gat aan de onderkant zo klein mogelijk is geworden. 
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Haal nu 2 draden door het ene knoopsgat en 2 draden door het andere. Steek nu beide setjes 

van 2 draden weer door het andere knoopsgat terug. Maak een paar stevige knopen in de 

draden en knip ze af. 

 

 
 

Je kussen is nu helemaal klaar en je setje is compleet! 

Is het niet fantastisch leuk om deze set in je woonkamer of slaapkamer, caravan of tuin te 

hebben? 

Heel veel plezier ermee! 

 

Geniet van je hobby, geniet van het haken! 
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