
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Deze beschrijving en de bijbehorende foto’s en video’s zijn eigendom van Corrie, en alleen bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren, iets 

overnemen of aanpassen is niet toegestaan ook stukjes van de beschrijving zonder toestemming van mij zijn niet toegestaan. Ik ben niet 

verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in de werkbeschrijvingen. En ook niet bij gevaren/ongelukken ontstaan bij 

gebruik. De beschrijvingen zijn gratis te downloaden van de Facebook groep HOME  of bij www.wolhuisje.nl. 

Dierenrijkkussens 

Deel 8

 
Nu ga je verder op 
het deel van de 
vorige keer, de 
eerste toer van de 
afbeelding is de 
laatste toer van de 
vorige keer, dus 
deze niet haken!!!!  
Ga dus verder met 
toer 42  
 

 
 
 
 

Haak als de 77 toer 
klaar is rondom met 
kleur A, 1 toer 
vasten, aan de 
zijkanten haak je in 
iedere toer 1 v, 
zorg ervoor dat de 
draden naar de 

 
Nu ga je verder op het deel van de vorige keer, de eerste toer van de afbeelding is 
de laatste toer van de vorige keer, dus deze niet haken!!!!  

Ga dus verder met toer 42  
 

 
 
 
 
Haak als de 77 toer klaar is rondom met kleur A, 1 toer 
vasten, aan de zijkanten haak je in iedere toer 1 v, zorg 
ervoor dat de draden naar de achterkant van je werk 
hangen. In iedere hoek haak je 2 v.  
 
Block nu alle kussendelen! 
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Nu ga je verder op 
het deel van de 
vorige keer, de 
eerste toer van de 
afbeelding is de 
laatste toer van de 
vorige keer, dus 
deze niet haken!!!!  
Ga dus verder met 
toer 42  
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