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HOME ISLE KUSSENS 
Deel 1 

Voor deze kussenset zijn 5 verschillende kleuren nodig, bij ieder 

besteld pakket zit een briefje met de kleuren, en dan de kleuren 

erachter gezet voor het pakket wat je hebt uitgezocht, het voorbeeld 

is gehaakt in de kleuren van pakket 1 softfun en pakket 7 van de 

colour crafter, het wordt hier ook zo uitgelegd,  dus pas je kleuren 

aan van je eigen pakket!  Haaknaald voor de deken voor de Softfun 

op naald 3,5 (of 4) en voor de Colour Crafter op naald 4 of 4,5 

Patroon is gemaakt met een veelvoud van 30 steken voor het 

vierkantige kussen, en een veelvoud 24 steken, en 1 keer het grote 

blok. steken. Dus kantsteek, Herhaal het patroon het aangegeven 

aantal keer, kantsteek 

De kussens worden gehaakt met 2 draden per toer,  (ook al is de 

toer 1 kleur) en je haakt vasten in de achterste lus. Je begint iedere 

toer aan de rechterkant, en hecht aan het einde af. Bij het begin 

knoop je de draden aan elkaar en als de toer klaar is 

leg je een knoopje aan het einde in de draden LAAT 

DE DRADEN HANGEN! (NIET WEGWERKEN)  

Ieder blokje van het telpatroon is 1 v in de achterste 

lus, als je kleuren moet wisselen, dan haak je de 

laatste doorhaling met de kleur van het volgende 

blokje. 

Heb je vragen kijk bij het bestand met de tips, daar 

staat je antwoord misschien al bij, en anders is er een vragen bestand voor de 

kussens, kijk eerst of de vraag met antwoord er al tussen staat. (geen vragen los 

plaatsen of via pb) 

 Link voor filmpje 

https://www.youtube.com/watch?v=gL8KS3xxrRY&feature=youtu.be 

We beginnen met het vierkante kussen, je herhaald 3 keer het patroon en haak het 2 

x zodat je voor en achterkant hebt, doe dit bij ieder deel!! 

Haak met kleur B een vastenketting, van 92 steken. Kijk voor de uitleg van de ketting 

en de steek op bovenstaande link  

Haak volgens onderstaande tekening. Ga verder met naald 3,5 of 4 softfun , 4 of 4,5 

voor de Colour Crafter volgens de teltekening, je begint onder aan in de rechterhoek,  

je haakt steeds van rechts naar links!! 

http://www.wolhuisje.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=gL8KS3xxrRY&feature=youtu.be
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T1: Haak met kleur B en D, 1 kantsteek in kleur naar keuze, *9 kleur B, 1 kleur D,* 

herhaal dit de hele toer., kantsteek kleur naar keuze.  

T2: Haak met kleur B en D, 1 kantsteek in kleur naar keuze, 1 kleur D,* 7 kleur B, 3 

kleur D,* herhaal dit de hele toer. Eindig met 2 kleur D en kantsteek kleur naar keuze. 

T3: Haak met kleur B en D, 1 kantsteek in kleur naar keuze, 2 kleur D,* 5 kleur B, 5 

kleur D,* herhaal dit de hele toer. Eindig met 3 kleur D en kantsteek kleur naar keuze. 

T4: Haak met kleur B en D, 1 kantsteek in kleur naar keuze, 3 kleur D,* 3 kleur B, 7 

kleur D,* herhaal dit de hele toer. Eindig met 3 kleur D en kantsteek kleur naar keuze. 

T5: Haak met kleur B en D, 1 kantsteek in kleur naar keuze, 4 kleur D,* 1 kleur B, 9 

kleur D,* herhaal dit de hele toer. Eindig met 4 kleur D en kantsteek kleur naar keuze. 

T6: Haak met kleur D en D, hele toer kleur D 

T7: Haak met kleur C en D, 1 kantsteek in kleur naar keuze, 4 kleur D,* 1 kleur C, 9 

kleur D,* herhaal dit de hele toer. Eindig met 5 kleur D en kantsteek kleur naar keuze. 

T8: Haak met kleur C en D, 1 kantsteek in kleur naar keuze, 3 kleur D,* 3 kleur C, 7 

kleur D,* herhaal dit de hele toer. Eindig met 3 kleur D en kantsteek kleur naar keuze. 

Haak op deze manier tot en met toer 20
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