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Dierenrijkkussens 

Deel 9 

 
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 

 
De delen aan elkaar 
haken! 

Vouw  de 
onderkanten van je 
kussendelen dubbel 
om het  midden te 
bepalen en meet 15 
cm, naar iedere kant 
zodat je in het 
midden van je kussen 
30 cm hebt voor de 
ritsopening. zet 
markeerders aan begin en einde van de 30 cm. Haak dan over de 30 cm 1 toer 
vasten met kleur naar keuze, aan de goede kant van je werk, (pas dikte haaknaald 
eventueel aan als dit gaat rekken). En haak met kreeftensteek terug, 30 cm. Doe dit 
met alle onderkanten van je kussens. 
 
Kies zelf welke 
delen je per 
kussen wilt 
hebben. 
Leg van ieder 
kussen, beide 
delen dan op tafel 
en speld de rits 
onder deze 
randjes, speld de 
spelden over dwars, dan kan je er overheen naaien en gaat 
je haakwerk niet rekken dit kan met de hand of met de 
naaimachine. Let op dat je niet over de rits heen naait. 
Leg nu de binnenkanten op elkaar, en haak rondom met 
vasten de  delen aan elkaar, dus aan de goede kant van je 
werk. Laat de draden  hangen aan de binnenkant. Begin bij 
de rits. In de hoeken haak je 2 vasten! Eindig weer bij de rits, 
haak nu ook de kreeftensteek terug naar weer de andere 
kant van de rits, hecht af.  Knip de draden van de zijkanten 
iets korter af. Let op niet te kort! 
Binnenkussens erin en klaar! 
 
Heel veel plezier van de kussens!!  
Ps. Binnenkort worden de nieuwe callen bekend gemaakt, 
dus houd de pagina in de gaten! 

http://www.wolhuisje.nl/

