


 

 

Dit patroon is voor persoonlijk gebruik en mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden. 

Ontworpen door Sunny designs 

Benodigdheden 

- 13 bollen ByClaire Softmix in een paar kleuren naar keuze. Ik gebruikte de 
volgende 5 kleuren: 
1 bol ocher nr. 034 
2 bollen salmon nr. 035 
2 bollen powder pink nr. 003 
1 bol vintage mint nr. 022 
7 bollen ivory nr. 002 

- Haaknaald 5,5 
- Stopnaald 
- Kussen van 50 x 50 cm 
- Leren label en 5 (vintage) knopen 

 
Het kussen wordt gemaakt met granny squares. Elke granny is ongeveer 16 x 16 
cm (afhankelijk van hoe los of strak je haakt); haak je strak, gebruik dan een 
grotere haaknaald. Voor elke kant van het kussen heb je 9 granny’s nodig. 
 

 
 
 
Onderaan de werkbeschrijving vind je een haakschema. 
 
 
Gebruikte afkortingen 
l = losse 
hv = halve vaste 
v = vaste 
hst = half stokje 
st = stokje 
tulpsteek*  
 
*De tulpsteek wordt als volgt gehaakt: haak aan het begin van de toer 2 lossen 
(= 1e onafgemaakte stokje) en haak nog 2 onafgemaakte stokjes in dezelfde 
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steek; je hebt dus 3 onafgemaakte stokjes en 4 lussen op je haaknaald. Sla de 
draad om en haal deze door de 4 lussen op je haaknaald; dan haak je 3 lossen 
en gaat verder met de volgende tulpsteek. De andere tulpsteken haak je door 
het maken van 3 onafgemaakte stokjes in 1 steek en die sluit je ook zoals 
hierboven staat beschreven. 
 
Beschrijving 
 

1) Begin met een magische ring en haak daarin 12 st (12 steken). 
In plaats van de magische ring kan je ook 5 lossen haken en sluiten met 
een hv, in de ring die je hiermee krijgt, haak je dan 12 st. 
 

2) Hecht een nieuwe kleur aan en haak 2 l (= 1e hst), hst in dezelfde steek, 
in elke volgende steek haak je 2 hst en sluit met een hv bovenop het 1e 
hst (24 steken). 
 

3) Hecht een nieuwe kleur aan en haak 2 l (= 1e hst), *sla 1 steek over, in de 
volgende steek 1 hst – 1 l – 1 hst*, herhaal *-* 10 keer, dan 1 hst in de 
dezelfde steek als het 1e hst, 1 l en sluit met een hv in het 1e hst. (12 
blaadjes.) 

 
4) Hecht een nieuwe kleur aan om een l tussen 2 hst in, haak 2 l (= 1ste 

onafgemaakte st) en 2 onafgemaakte st om dezelfde l, je hebt nu 4 lussen 
op de haaknaald. Sla de draad om de naald en haal deze door de 4 lussen; 
je hebt de eerste tulpsteek gemaakt. 3 l en om de volgende l tussen 2 hst 
in weer een tulpsteek. Herhaal tot het eind en sluit met een hv bovenop de 
eerste tulp. (Je hebt nu 12 tulpen gehaakt.) (Het haakwerk kan hierna bol 
staan, maar dit komt goed in de volgende twee toeren.) 
 

5) Hecht een nieuwe kleur aan bovenop een tulp en haak 3 l (= 1e st), 1 st – 
2 l – 2 st in dezelfde steek (dit is een hoekpunt van de granny). *Om de 3 
l van de vorige toer haak je 3 st, daarna 3 st om de volgende 3 l, en 3 st 
om de volgende 3 l. Bovenop de volgende tulp haak je 2 st – 2 l – st.* 
Herhaal *-* tot het eind en sluit met een hv in het eerste st. Hecht de 
draad niet af. 
 

6) Haak een hv in elk van de volgende 2 steken. Je bent nu weer in een hoek 
van 2 l aangekomen. Haak 3 l (= 1e st), 1 st, 2 l, 2 st in dezelfde steek. 
*Tussen elke set van st van de vorige toer haak je 3 st. In elke hoek haak 
je 2 st – 2 l – 2 st.* Herhaal *-* tot het eind. Sluit met een hv in het 
eerste st. 
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Het aan elkaar haken van de granny’s 
 
Er zijn meerdere manieren om granny’s aan elkaar te haken. Kies de manier die 
jij het prettigst vind of doe dit op de manier zoals ik hieronder beschrijf. 
 
Ik heb dit als volgt gedaan met v: 
Leg 2 granny’s naast elkaar. Hecht om een 2-lossen hoek van de eerste granny 
de kleur aan die je als laatste hebt gebruikt en haak 1 l (= 1e v), haal de 
haaknaald uit de lus, steek de naald in een 2-lossen hoek van de tweede granny, 
haal de lus daar op en maak een nieuwe vaste in de volgende steek van de 
eerste granny. Je maakt in de eerste granny dus elke keer je vaste, haalt dan de 
haaknaald eruit en haalt de lus op in de volgende steek van de tweede granny. 
Op deze manier zet je alle granny’s aan elkaar. 
 
 
Afwerking 
Haak een rand van vasten rondom de 2 lappen van 9 granny’s. 
 
Je kan er nu voor kiezen om de hoes helemaal rondom vast te haken (dan kan 
het kussen er niet meer uit) met hv of v. Maar ik vind het prettig als ik 
kussenhoezen kan wisselen, daarom heb ik aan 1 kant van een lap van 9 
granny’s 5 toeren st gehaakt als een soort flap. Daarna heb ik de beide lappen 
van 9 granny’s met de goede kant op elkaar gelegd en heb ik 3 zijden met v aan 
elkaar gezet (zorg dat je dan de flap meehaakt). 
 
Keer de hoes naar de goede kant, bepaal waar de 5 (vintage) knopen moeten 
komen (ik zorgde dat deze precies tussen 2 setjes van 3 stokjes in kwamen, 
zodat de opening tussen die 2 setjes als knoopsgat kon dienen) en maak de 
knopen vast. 
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Naai er nog een leuk label op, stop het kussen erin en klaar is je tulpenkussen. 
 

 
Tot slot 
 
Dit patroon is met veel zorg ontworpen. Als je onverhoopt toch vragen hebt of 
als er delen van het patroon onduidelijk zijn, neem dan gerust contact met me 
op via mail sunnydesignslimited@gmail.com of @sunny_designs op Instagram. 


