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Kussen 

Kussen   ANETTA      

 

Benodigdheden voor het kussen zijn restjes van de deken (Velvet 843, CC 1722, CC 1099, CC 
1064, CC 1123, CC 1001, Velvet 847) of misschien nog iets erbij!  

 

Wij hebben de kussens op 2 verschillende manieren gehaakt, we beschrijven dus de kussen 
op 2 manieren. Lees dit dus eerst allemaal door voordat je begint en kies dan de manier hoe 
je het kussen wilt gaan haken! 

   

De eerste en tweede (Anetta en Cees)zijn in de corner to corner techniek gehaakt.  

(Hier een link naar het filmpje van onze uitleg voor de c2c techniek 

https://www.youtube.com/watch?v=3x98nTCjyKw,) ieder blokje van onderstaande 

afbeelding is een blokje van de c2c techniek.  

Uitleg van de corner to corner steek. 

http://www.wolhuisje.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=3x98nTCjyKw
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Toer 1: 
Haak 6 lossen (de eerste 3 zijn het eerste stokje),  
haak 1 stokje in de 4e losse vanaf de haaknaald. 
Haak 1 stokje in de laatste twee lossen. 
Toer 2: 
Haak 6 lossen (de eerste 3 zijn het eerste stokje), haak 1 stokje in de 4e losse vanaf de 
haaknaald. Haak 1 stokje in de laatste twee lossen. Je klapt nu je haakwerk om, zodat je bij 
de 3 lossen van stap 1 komt. Haak 1 halve vaste. Haak 3 lossen (eerste stokje). Haak 3 stokjes 
om de 3 lossen van stap 1. 
Toer 3: 
Haak 6 lossen (de eerste 3 zijn het eerste stokje), haak 1 stokje in de 
4e losse vanaf de haaknaald. Haak 1 stokje in de laatste twee lossen. Je 
klapt nu je haakwerk om, zodat je bij de 3 lossen van het laatste blokje 
van stap 2 komt. Haak 1 halve vaste. Haak 3 lossen (eerste stokje). Haak 
3 stokjes om de 3 lossen van stap 2. Haak 1 halve vaste. Haak 3 lossen 
(eerste stokje). Haak 3 stokjes om de 3 lossen van het eerste blokje van 
stap 2. 
 
Om  te minderen , 3 halve vasten, naar de laatste opening toe haken, dan halve vasten inde 
bovenkant van het blokje, draai je werk, en 3 l, en drie stokjes voor het eerste blokje. 
 
Ga zo verder met alle toeren 
 
Kleurwissels maakt u door de laatste doorhaling van het  4e stokje met de nieuwe kleur te 
doen dan halve vaste haken. 
Wanneer u bij een teruggaande toer dezelfde kleur blijft gebruiken, kunt u de draad laten  
hangen en deze weer opnemen wanneer u op hetzelfde punt bij de teruggaande toer bent. 
Zo steeds bij iedere nieuwe kleur aan hechten.  
Maak bolletjes van de verschillende kleuren (tip: neem antislipwasknijpers om de bolletjes 

vast te houden) en neem zo min mogelijk draden mee achter het werk langs. Als u aan de 

goede kant werkt. horen alle draden die u gebruikt en meeneemt aan de achterkant te 

hangen, dus niet zichtbaar 

 Als aan de achterkant werkt horen alle draden, ook die u meeneemt aan de voorkant, dus 

zichtbaar te zijn. Zorg ervoor dat u regelmatig de losse draden afhecht. Dit voorkomt dat u 

op het laatst veel af moet hechten. 

http://www.wolhuisje.nl/
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En 3e kussen  (Corrie laatste) is gehaakt in stokjes, ieder blokje van de tekening is 2 stokjes, 

aan de goede kant van je werk worden deze in de achterste lus gehaakt, en aan de 

achterkant van het werk in de voorste lus gehaakt (dit is om de steken recht boven elkaar te 

krijgen, anders komen de stokjes niet recht boven elkaar). En de bloemetjes zijn hier niet in 

de kleur van de bloemetjes gehaakt maar later met een knoopsteek borduren op de plek van 

het bloemetje, je haakt de ondergrond onder de bloem mee in de kleur van het huis, 

ondergrond, of ramen.  

Wat betreft de rand, voor alle kussens!!!  

Deze kan net als de deken worden gehaakt, vind je het kussen te klein dan kunnen er meer 

toeren vasten gehaakt worden, (of een graniet steek)  

1e Toer van de rand wordt met de 1099 Wolvega gehaakt. We haken nu vasten rondom de     

deken als volgt: In ieder blokje bij c2c 3 vasten haken, en in de stokjes ongeveer 2 vasten haken, dit 

ligt eraan hoe strak je haakt, let op dat je het niet uitrekt of te strak haakt! En alleen in de 4 hoeken 

haken we  een extra steek.  

2e Toer, deze haken we met kleur 1064 en in iedere steek een vasten en in de hoeken in de 

middelste vasten 2 vasten haken. 

3e Toer, deze haken we weer in kleur 1064 en nu in iedere vasten een kreeftensteek. 

Hecht alle draden af. Wij hebben voor de achterkant een bestaand kussenhoesje genomen 

en het op het hoesje genaaid, of zelf een achterkant gemaakt van een lap stof. 

http://www.wolhuisje.nl/
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