Dit patroon is voor persoonlijk gebruik bestemd. Het is niet toegestaan dit patroon te kopiëren, reproduceren of te verkopen, zowel
digitaal als geprint. Het is verboden om dit patroon gedeeltelijk of in zijn geheel online te publiceren. Afgewerkte items gemaakt met
dit patroon mogen alleen worden verkocht als de naam van de ontwerper wordt vermeld thoselittlethings.nl

Tips gehaakte kussens:
-Voor de meeste kussens heb ik de graniet steek gebruikt, dat is een mooie compacte steek en erg
geschikt voor het haken van kussens waarin ook ‘eﬀect’ garen in is verwerkt.
-Eén kussen is gehaakt met de ‘corner to corner’ steek.
-Ik heb gebruik gemaakt van haaknaalden 5,5 en 6. Iets kleiner dan voorgeschreven, om het wat steviger te
maken.
-Gebruik wol van ongeveer dezelfde dikte. Twee dunnere draden samen haken ( om op dezelfde dikte te
komen ) kan ook. Twee verschillende kleuren dunner wol geeft ook een leuk eﬀect.
*Voor de duidelijkheid:
Ik beschrijf geen patroon, er worden dus geen aantallen steken vermeld! De vlakverdeling en het aantal
steken bepaal jezelf.

Kussen 1, 2, 3, 4

*Voorkant kussen 1:
-Haak een lossen ketting op de gewenste lengte. Haak hierop 1 toer vasten. Ga verder in granietsteek tot
de gewenste hoogte, eindig, op de goede kant, met 1 toer vasten.
-Wissel eventueel van kleur ( je kunt ook met dezelfde kleur verder gaan ).
-Haak de volgende toer vasten, hetzelfde aantal steken. Maak de vasten in de lus achter de vasten van de
vorige toer of in de achterste lus van de vaste, wat je zelf wilt. Mijn voorkeur gaat uit naar het eerste, omdat
het steviger wordt. Zie foto.
-Ga verder in patroonsteek tot gewenste lengte

Steek in lus achter
de vaste,

of in de achterste
lus van vaste
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Haak in deze steken
vasten met eﬀectgaren

Voor horizontaal patroon; vasten
‘boven’ langs

-Haak in de rand die ontstaat een rij vasten met eﬀectgaren. Ik heb de Fluﬀy van Zeeman hiervoor gebruikt.
Wil je een gedeelte een horizontaal patroon, zoals kussen 1,
-haak dan een toer vasten ‘boven’ langs op de vlakken ( dit zijn de zijkanten van de vlakken ), in dezelfde
kleuren. Zie foto.
-Hecht een nieuwe kleur aan en haak nog een toer vasten, insteken in de lus achter de vasten. Ga verder in
patroonsteek tot gewenste hoogte.
Haak tot slot rondom het geheel een toer vasten, met aan elke zijde hetzelfde aantal steken.
*Achterkant:
Haak een vierkant ter grootte van de voorkant, houd hierbij rekening met de toer vasten die er nog omheen
wordt gehaakt. Liever iets te klein dan te groot. Als het te klein is, kun je er altijd nog extra toeren vasten
omheen haken. Zorg wel dat de laatste toer vasten er omheen net zoveel steken aan alle zijden heeft als de
voorkant.
Haak voor- en achterkant met vasten aan elkaar. Eerst 3 kanten, schuif kussen erin en haak het dicht.
*Kussen 2 en 3:
Hiervoor geldt dezelfde methode.
*Kussen 4:
Dit kussen is gehaakt met de corner to corner steek. Het voordeel hiervan is dat het voor- en achterpand
altijd precies dezelfde grootte hebben.
Voor het voorpand heb ik elke 4e toer met Boa van Phildar gehaakt, de achterkant is helemaal in het zwart.
Ook hier als laatste een toer vasten er omheen.

