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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. 

HOME ISLE KUSSENS 
Deel 4 
VOORBEREIDING 
Voordat we met de 
HOME ISLE 
KUSSEN CAL 

beginnen, wil ik 
een ieder eerst 
laten weten dat ik 
dit patroon met 
veel plezier heb 
ontworpen. Het kan 
zijn dat sommige 
dingen anders 
gehaakt kunnen 
worden, of op een 
andere manier 
uitgelegd kunnen 
worden. Ik heb mijn 
best gedaan om er 
een leuk en 
gevarieerd patroon 
van te maken!  
Goed lezen scheelt 
de helft van de 
fouten die gemaakt 
worden.  
 
Tip: lees de 

beschrijving goed 
door. 
De cal betreft 2 
kussens welke 
gehaakt worden 
met de ISLE 
techniek, het ziet er 
echt moeilijker uit 
dan het is, en je 
denkt misschien 
moet ik al die 
draadjes ook nog 
afwerken, NEE dat 
hoeft niet, daar 
kom je bij de 
afwerking wel 
achter!  De leuke 
etui  (passend bij 
de tas) krijg je 
alleen bij aanschaf 

van het 
pakket!(zolang de 
voorraad strekt, 
kan wijzigen!) 
Als je de HOME 
ISLE KUSSENSET 

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!!!! Beide delen. 

Ga dus verder met toer 65

Haak nu rondom met kleur B, 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.  
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