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Kubus 

 

We starten met de basis zijkanten van de kubus, dit is veel werk, naast de opdrachten van de 

komende weken kunt u hier mee verder haken. Deze opdracht hoeft dus niet de eerste week klaar 

te zijn!!! 

Benodigdheden: Kleur A en B (kijk welke kleurnummers A B C D E zijn, in de tabel bij de naam van je 

pakket, en anders op het briefje wat bij de eigen kleuren samengestelde pakketten mee geleverd is! 

Het is wel passen en meten, want iedereen haakt anders en het moet echt strak om de kubus heen 

zitten. 

Met de kleur A, bij  stone washed, hebben wij 57 steken per kant gehaakt (hier kan je eventueel 

markeerders zetten), in totaal 228 lossen gehaakt, ( voor de catona 59 steken per kant in totaal 236 

lossen haken)  sluiten en pas of dit heel strak om de kubus past, pas tussen door ook een paar keer, 

en verder haken in de weefsteek (graniet steek) is als  volgt,  

1v, 1 losse sla hierbij 1 steek over, herhaal dit rondom, en sluit met een halve vasten, de 2e toer 

wordt in de kleur B gehaakt, nu 1v, in de lossenruimte van de vorige toer, 1 losse, 1 v in de volgende 

lossenruimte , 1 losse, en haak zo weer de hele toer sluiten met een halve vasten, nu steek ik een 

lossenruimte terug van de vorige toer en haak met kleur A een vasten, en dan weer een lossen, en 

een vasten in de volgende lossenruimte. 

Zo herhaal je iedere toer totdat je de totale lengte van de kubus hebt bereikt. De kleuren A en B 

iedere toer wisselen. 

Om de beginsteken boven elkaar te haken, haken we de kleur A een lossenruimte achteruit, en de 

kleur B de lossenruimte vooruit. 

 

 

Meet zelf hoeveel toeren er gehaakt moeten worden, het moet er echt strak omheen zitten, om tot 

bovenste rand door te haken. Met de stone washed heb ik 85 toeren gehaakt tot bovenaan, met de 

catona ong 90 toeren tot de rand van de deksel. 
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Kubus 

 

 

 

Naai d e bovenrand en onderrand met naaigaren vast.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerst de uitleg, en hieronder week 2 

Manieren om de randjes te haken. (kijk wat u het fijnst vind) 

Wij hebben de randjes allebei op een andere manier gehaakt, u kunt dus zelf kiezen op welke manier 

u het wilt gaan doen.  Op de eerste manier haken we het gelijk in het rond, en haken de onderkant 

en bovenkant aan elkaar. We geven bij iedere week door hoeveel lossen er gehaakt moeten worden. 

We beginnen hier in het voorbeeld met een losse ketting van 10 lossen. Dan haken we 8 toeren 

vasten in het rond, sluit met een halve vasten.  
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Kubus 

Nu moeten we het dubbel gaan vouwen, steek vooral bij de kleine rondjes uw haaknaald in het 

rondje en steek deze in een lus en wikkel de draad om de haaknaald, zo wordt het makkelijker naar 

binnen getrokken, leg dan het begin en het einde op elkaar, en haak dan met halve vasten het begin 

en het einde op elkaar.  

Voor de 2e manier hier de uitleg, 
Voor alle lapjes geldt hetzelfde patroon, met het aantal lossen wat u op moet zetten. 
Alle stekenaantallen zijn hetzelfde en we gebruiken 1 keerlosse. 
 
Maak een losgehaakte lossenketting (eventueel met een halve naald groter) van het benodigde 
aantal steken +1 
1e toer: Haak vasten en op het eind 1 keerlosse. 
2e t/m 7e toer, het aantal vasten+ 1 keerlosse. 
8e toer: de benodigde vasten zonder keerlosse. 
 
Hecht af met een lange draad die je gebruikt om de lapjes aan elkaar te 
naaien. 
Leg het lapje in de lengte neer met het begindraadje linksonder en de 

afhechtdraad rechtsboven. Vouw de onder- en de bovenkant naar elkaar toe 

en naai deze aan elkaar. Hecht ook nu niet af maar gebruik de draad om 

verder te naaien. Nu moeten we het dubbel gaan vouwen, steek vooral bij de 

kleine rondjes uw haaknaald in het rondje en steek deze in een lus en wikkel de draad om de 

haaknaald, zo wordt het makkelijker naar binnen getrokken, leg dan het begin en het einde op 

elkaar, en haak dan met halve vasten het begin en het einde op elkaar.  Dit kan je eventueel ook 

tegen elkaar naaien.  

 

We starten deze week met de bovenkant van de kubus., 

Benodigdheden: kleuren  C, D en E, stone washed haaknaald 3,5 (of catona 

haaknaald 3) naald. 

We haken randjes, deze staan op 2 manieren uitgelegd in het bestand 

uitleg! 

Voor de bovenkant zijn alle randjes 8 toeren hoog gehaakt, we beginnen in 

het midden van het bovenstuk. 

Het 1e rondje (1e rand) wordt gehaakt in kleur C en haak 9 lossen, bepaal nu 

op welke manier u het wilt haken, in het rond of met een lapje wat u aan elkaar naait. 

Het 2e rondje (2e rand) haken we in kleur E haak nu 20 lossen. 
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Kubus 

Als beide rondjes af zijn schuift u deze in elkaar en naai onderaan de rondjes aan elkaar, u 

kunt iets verder omhoog ook met een paar steekjes de rondjes aan elkaar zetten. Ik heb dit 

allemaal met hetzelfde garen gedaan, dit zou eventueel als u het fijner vind met naaigaren 

kunnen. 

Om het 1e en 2e rondje komt de 3e rand: haak nu 9 rondjes van 10 steken 

in de kleur D , leg deze als ze klaar zijn om het middelpunt heen, en naai 

deze vast.  

 

Benodigdheden: Kleur C en D, stone washed haaknaald 3,5 (of catona 

haaknaald 3) naald. 

Voor de bovenkant zijn alle rondjes 8 toeren hoog 

gehaakt! we gaan verder met het midden van het 

bovenstuk. 

De 4e rand wordt gehaakt in kleur C en de D haak met 

kleur D 9 rondjes van 9 lossen, haak voor de 

buitenrand met kleur C 9 rondjes van 20 steken. 

 

Schuif alle rondjes weer in elkaar en naai ze om het 

midden deel van vorige week.   

 

Benodigdheden: Kleur A en B, stone washed haaknaald 3,5 (of catona  haaknaald 3), naald. 

Voor de bovenkant zijn alle rondjes 8 toeren hoog gehaakt! we gaan verder met het midden 

van het bovenstuk. 

De 4e rand wordt gehaakt in kleur B en A, en haak met kleur B 9 randjes van 10 lossen, haak 

voor de buitenrand met kleur A 9 randjes van 24 steken. 

  

Schuif alle randjes weer in elkaar en naai ze vast, vorm iets een puntje aan de onderkant 

door het iets tegen elkaar te trekken.  Naai ze om het midden deel van vorige week, het 

puntje iets tussen kleur C van de vorige toer steken. Naai ze aan de zijkanten niet aan elkaar, 

hier komt de volgende rand tussen. Stone washed 
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Kubus 

 

Benodigdheden: Kleur C en E, haaknaald 3,5 (of catona  haaknaald 3), naald. 

Voor de bovenkant zijn alle rondjes 8 toeren hoog gehaakt! we gaan 

verder met het midden van het bovenstuk. 

De 5e rand wordt gehaakt in kleur C en D, haak met kleur C 9 randjes van 

26 lossen, haak voor de volgende rand met kleur E 9 randjes van 40 

steken. 

 Deze week even niet aan elkaar naaien!  

 

 

Benodigdheden: Kleur C, haaknaald 3,5 (of catona  haaknaald 

3), naald. 

Voor de bovenkant zijn alle rondjes 8 toeren hoog gehaakt! 

we gaan verder met het midden van het bovenstuk. 

De 5e rand wordt verder gehaakt in kleur C en haak met kleur 

C 9 randjes van 52 lossen. 

We naaien de rondjes van deze week en de randen van vorige week als volgt in elkaar. Neem 

de rand van de 52 steken en vouw deze dubbel en naai de eerste 1,5cm tegen elkaar aan en 

bovenaan 1 cm tegen elkaar zodat het een hartvorm krijgt.   D  

Doe dit ook met de kleur E rand maar dan alleen bovenaan 

zoals op de foto hiernaast.  E   
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Kubus 

 

Leg de rondjes in elkaar en naai deze vast, neem hierna ook de rondjes van 26 steken en trek 

deze naar de hoeken van het hart. Steek ook door het gehele hart zodat het goed strak in 

elkaar zit. Naai de harten tussen de rondjes van de vorige rand en tegen de rondjes van de 4e 

rand komt het puntje. Zie de afbeeldingen, naai zo de harten rondom 

vast! 

 

 

 

 

 

 

Benodigdheden: Kleur A  en B, haaknaald 3,5 (of catona  haaknaald 3) naald.  

Voor de bovenkant zijn alle rondjes 8 toeren hoog gehaakt! we 

gaan verder met het midden van het bovenstuk. 

De 6e rand wordt verder gehaakt in kleur A en B, haak met kleur B 

12 rondjes van 10 lossen, haak voor de buitenrand met kleur A 12 

rondjes van 24 steken. 

Schuif alle rondjes weer in elkaar en naai ze vast, vorm iets een 

puntje aan de onderkant door het iets tegen elkaar te trekken.  Zet 

alles goed vast! We gaan nu het bovenvlak vierkant maken, leg je ronding tegen 2 zijkanten 

van de deksel, zo kunt u zien waar het  
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Kubus 

 

eerste hoekdeel moet komen, (zie foto’s) naai nu 3 puntjes in de hoek, en doe op 

deze manier alle hoeken. Omdat we 9 delen hebben, kunnen we 

niet precies overal HELE harten in de hoeken hebben!   

 

 

 

 

 

 

 

 

Benodigdheden: Kleur A en B, haaknaald 4 (of catona  haaknaald 3,5)  en klosje naaigaren. 

We gaan nu verder met het bekleden van de deksel om het 

bovendeel heen van de kubus.   

Ik heb gemeten aan de achterkant van het haakwerk, in het 

midden van de 3 hoekpuntje, naar het midden van de 3 

hoekpuntjes in de volgende hoek (zie foto met markeerder), 

ik heb hier 40 lossen (u kunt dit aanpassen als dit te lang of 

te kort is) tussen zitten, haak als u ook zo uitkomt 160 lossen, 

en sluit met een halve vasten. Met in iedere 40e steek een steekmarkeerder, dan 

weet u waar de hoeksteken moeten komen. 

We starten met kleur A, en haken weer de weefsteek (granietsteek), in iedere 

hoek waar een markeerder zit, haken we in de hoeksteken 1 vasten 1 lossen en 1 vasten, 

hierna weer op de normale manier verder zoals in week 1 beschreven. Iedere toer wisselt u 

weer van kleur! Ik heb 18 toeren gehaakt met in de hoeken meerderen, pas het dan om de 

deksel heen en trek er iets aan om te kijken of het past, haak als dit goed is, verder zonder te 

meerderen ik heb 34 toeren in totaal gehaakt. Naai nu het middenvlak op de opening van 

het net gehaakte deel. Naai als het haken klaar is met naaigaren de bovenkant vast tegen de 

binnenkant, dus het haakwerk valt over het onderste randje 

maar niet aan de binnenkant. (zie foto’s) 
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Kubus 

We gaan deze week verder met de zijkant van de kubus., 

Benodigdheden: Kleur C. D en E, haaknaald 3,5 (of catona, haaknaald 3) naald. 

Voor de zijkant zijn alle rondjes 6 toeren hoog gehaakt, we beginnen in het midden van het 

1 deel voor de zijkant. 

Het 1e rondje wordt gehaakt in kleur C en haak 9 lossen,  

Het 2e rondje haken we in kleur E, haak nu 20 lossen. 

Als beide rondjes af zijn schuift u deze in elkaar en naai onderaan de rondjes aan elkaar, u 

kunt iets verder omhoog ook met een paar steekjes de rondjes aan elkaar zetten.  

De 3e rand: haak nu 9 rondjes van 10 steken in de kleur D , leg deze als 

ze klaar zijn om het middelpunt heen, en naai deze vast.  

 

 

 

 

 

 

Haak dit in totaal 2 keer! 

 

We gaan deze week weer verder met de zijkant van de kubus., 

Benodigdheden: C,D en E haaknaald 3,5 (of catona haaknaald 3) naald. 

Voor de zijkant zijn alle rondjes 6 toeren hoog gehaakt, we beginnen in het midden van het 

1 zijkant 

Het 1e rondje wordt gehaakt in kleur D, en haak 9 lossen,  

Het 2e rondje haken we E haak nu 20 lossen. 

Als beide rondjes af zijn schuift u deze in elkaar en naai onderaan de rondjes aan elkaar, u 

kunt iets verder omhoog ook met een paar steekjes de rondjes aan elkaar zetten.  
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Kubus 

De 3e rand: haak nu 9 rondjes van 10 steken in de kleur C, leg deze als ze klaar zijn om het 

middelpunt heen, en naai deze vast.  

Haak dit in totaal 2 keer! 

 

 

 

 

 

We gaan deze week weer verder met de zijkant van de kubus., 

Benodigdheden: Kleur A en B, haaknaald 3,5 (of catona haaknaald 

3) naald. 

Voor de zijkant zijn alle rondjes 6 toeren hoog gehaakt, we 

beginnen in het midden van het 1 zijkant 

Het 1e rondje wordt gehaakt met kleur B, 8 rondjes van 10 lossen, 

haak voor de buitenrand met de kleur A 8 rondjes van 24 steken. 

Schuif alle randjes weer in elkaar en naai ze vast, vorm iets een 

puntje aan de onderkant door het iets tegen elkaar te trekken.  

Naai nu naar eigen inzicht op iedere zijkant van de kubus een bloem en 2 puntjes. 

Dezelfde kleuren komen tegenover elkaar op de kubus! 

Veel succes, en heel veel plezier met de HOME KUBUS! 
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