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Benodigdheden 
Garen en kleuren - byClaire Softmix 
006 Flamingo Pink, 007 Fuchsia, 017 Vintage blue, 036 Coral  
Iedere kleur 100 gram 
Voor de rand: 002 Ivory 
 
Garen en kleuren – byClaire Softmix 
002 Ivory, 005 Vintage pink, 013 Mauve, 043 Silver Grey 
 
Haaknaald 6mm 
 

 
 
 
Afmeting 
1 bloemvierkant - 9 x 9 cm 
Kussen – 45 x 45 cm 
 
Goed om te weten 
De vierkanten worden aan elkaar gehaakt tijdens het haken van de tweede toer met een halve 
vaste. Haak eerst 1 vierkant. Begin een tweede vierkant en deze haak je vanaf de tweede toer aan 
het eerste vierkant vast. Zie daarvoor de beschrijving verderop in het patroon en de 
patroontekening.  
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Gebruikte steken 
Clustersteek:  
*sla de draad om de naald en haal de eerste lus op door de ring en trek een losse lus. Nu staan er 
3 lussen op de naald. Sla de draad om de naald en haal nogmaals de draad op door de ring en 
trek een lus ( totaal 5 lussen). Sla de draad om de naald en haal de draad  
op door de ring (7 lussen).  
Sla de draad om de naald en trek deze in 1 keer door alle lussen die op de naald staan  
TIP: Leg de lussen losjes om de haaknaald zodat je aan het eind gemakkelijk door alle 7 lussen 
gaat en het effect van de steek mooier is. 
 
3 samengehaakte stokjes 
Sla de lus om de naald, haal de draad op om de 3 lossenboog, sla de draad om de naald haal 
door 2 lussen op de naald, sla de lus om de naald en haal de draad op om de 3 lossenboog. Sla 
de draad om de naald en haal door 2 lussen op de naald. Nu 3 lussen op de naald.  
Sla nogmaals de draad om de naald, haal de draad op om de 3 lossenboog, sla de draad om de 
naald en haal door 2 lussen op de naald. Sla de draad om de naald en trek door alle 4 de lussen 
op de naald. 
 
 
Patroonbeschrijving 
Haak 6 lossen tot een ring met een halve vaste of maak een magische ring. 
Toer 1 
Haak 1 clustersteek, haak 3 lossen. Herhaal dit 7 x. Totaal 8 clustersteken.  
Sluit de toer met een halve vaste op de eerste clustersteek. 
Toer 2  
Haak een halve vaste om de lossenboog. Haak vervolgens: 3 lossen (eerste stokje) haak 3 
samengehaakte stokjes. Dan * 5 lossen, 3 samengehaakte stokjes, 1 stokje. Haak 1 losse en haak 
1 vaste om de volgende 3 lossenboog. Haak 1 losse. Haak om de volgende 3 lossenboog: 1 
stokje, 3 samengehaakte stokjes. Herhaal vanaf * 2 x. Haak tot slot 1 losse, 1 vaste om de 
volgende lossenboog, 1 losse. Sluit de toer met een halve vaste.  
 
 
Aan elkaar haken van de vierkanten 
Tijdens het haken van de tweede toer worden de vierkanten aan elkaar gehaakt. Doe dit op de 
hoeken en om de lossenbogen op het midden van de zijden met een halve vaste.  
 
In de patroontekening staan rode halve maandjes. Dit is het ‘aanhaak punt’.  
 
Toer 2 aan elkaar haken 
Vierkant A is het vierkant wat je haakt. Vierkant B waar je aan vast haakt. 
Begin de toer volgens de beschrijving van toer 2 totdat je bij de tweede hoek bent gekomen.  
In plaats van 5 lossen haak 2 lossen. Haak dan een halve vaste om de 5 lossenboog van vierkant 
B. Haak 2 lossen en maak de hoek af met 3 samengehaakte stokjes en 1 stokje. 
 
Haak de zijde: Met een halve vaste haak je vierkant A aan vierkant B 
Haak 1 halve vaste (aanhaken), 1 vaste, 1 halve vaste (aanhaken). 
 
Herhaal de beschrijving van hierboven het vierkant rond. 
Sluit de toer met een halve vaste. 
 
 



       
www.byclaire.eu 

4 

Patroontekening 

 
 
 
 
Afwerking 
Haak 2 vierkanten lappen.  
Leg deze op elkaar en haak ze aan 3 kanten aan elkaar vast. Haak daarbij om de lossen heen in 
de vaste steek. Laat 1 zijde open, stop het kussen erin en haak de laatste zijde van het kussen 
dicht.  
 


