


 
 

Materiaal 

• Haaknaald nr. 3,5 
• Stopnaald 
• ByClaire Cotton (1 bol per kleur):  

• 010 Fresia 
• 014 Lilac 
• 019 Iceblue 
• 020 Light Blue 
• 021 Sky 
• 034 Grassgreen 
• 038 Lime 
• 041 Ocher 
• 043 Salmon 
• 046 Orange 

• ByClaire Sparkle (1 bol per kleur): 
• 001 Snow Flake 
• 007 Minty Macaron 
• 011 Pearl Blue 

• 10 knopen (14mm) 
• Binnenkussen 30 x 50cm 
 
 
 

Patroon 
Dit patroon bestaat uit heen en weergaande toeren die zich herhalen. Elke toer haak je in twee 
kleuren die elkaar op de helft van de toer afwisselen. Na iedere 4 toeren wissel je beide kleuren. Zo 
ontstaat er een veelkleurig strepenpatroon. 
 
Let op: elke toer start met een aantal keerlossen. Deze tellen niet mee als steek! 
 
Start met een ketting van in totaal 72 lossen. Let op: de ketting haak je in 2 kleuren. Haak eerst 36 
lossen met kleur A; wissel naar kleur B, maar laat kleur A aan de achterkant van je werk hangen. Haak 
nog 36 lossen met kleur B.  
 
Toer 1: haak 3 keerlossen, keer je werk. Haak 3 samen gehaakte stokjes in de 4e, 5e en 6e losse vanaf 
je naald. Haak 1 stokje in de volgende 32 steken. Haak in de laatste steek voor de kleurwissel 3 
stokjes; wissel bij het laatste stokje van kleur B naar A door de laatste doorhaling af te maken met 
kleur A. (Laat kleur B aan de achterzijde van je werk hangen; de volgende toer pak je die weer op). 
Haak met kleur A 3 stokjes in de volgende steek. Haak daarna 1 stokje in de volgende 32 steken. Haak 
de laatste 3 steken samen. 
 



 

 

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

Toer 2: haak 2 keerlossen. Haak in de volgende 3 steken 3 samen gehaakte stokjes. Haak 1 stokje in 
de volgende 32 steken. Haak in de laatste steek voor de kleurwissel 3 stokjes; wissel bij het laatste 
stokje van kleur A naar B door de laatste doorhaling af te maken met kleur B. (Laat kleur A aan de 
voorzijde van je werk hangen; de volgende toer pak je die weer op). Haak met kleur B 3 stokjes in de 
volgende steek. Haak daarna 1 stokje in de volgende 32 steken. Haak de laatste 3 steken samen. 
 
Toer 3: haak 2 keerlossen. Haak in de volgende 3 steken 3 samen gehaakte stokjes. Haak 1 stokje in 
de volgende 32 steken. Haak in de laatste steek voor de kleurwissel 3 stokjes; wissel bij het laatste 
stokje van kleur B naar A door de laatste doorhaling af te maken met kleur A. (Laat kleur B aan de 
achterzijde van je werk hangen; de volgende toer pak je die weer op).  Haak met kleur A 3 stokjes in 
de volgende steek. Haak daarna 1 stokje in de volgende 32 steken. Haak de laatste 3 steken samen. 
 
Toer 4: als toer 2. Haak de laatste 3 stokjes samen tot de laatste doorhaling. Haal door met de 
nieuwe kleur waarmee je toer 5 wilt beginnen.  
 
Volgende toeren: kies 2 nieuwe kleuren en herhaal met elk kleurduo tweemaal toer 3 en 4.  
Ga hiermee door tot je een lap van 100cm lang hebt gehaakt. Gebruik in je laatste 4 toeren dezelfde 
kleuren als in je eerste 4 toeren. Deze eerste en laatste toeren vormen straks de sluiting van je 
kussen. Deze laatste 4 toeren (W t/m Z) haak je als volgt: 
 
Toer W: als toer 3 van het normale patroon. 
 
Toer  X: als toer 4 van het normale patroon. 
 
Toer Y: in deze toer haak je de knoopsgaten.  
Haak 2 keerlossen. Haak in de volgende 3 steken 3 samen gehaakte stokjes. * Haak 1 losse, sla 1 
steek over. Haak 1 stokjes in de 7 volgende steken.* Herhaal van * tot * 2 keer. Haak 1 losse, sla 1 
steek over. Haak in de volgende steken 6 stokjes. Haak 1 losse, sla 1 steek over. Haak 3 stokjes in de 
laatste steek voor de kleurwissel. Wissel van kleur. 
Haak met de volgende kleur: 3 stokjes in de volgende steek. Haak 1 losse, sla 1 steek over. Haak 1 
stokje in de volgende 6 steken. *Haak 1 losse, sla 1 steek over. Haak 1 stokje in de volgende 7 
steken.* Herhaal van * tot * 2 keer. Haak 1 losse, sla 1 steek over. Haak de laatste 3 stokjes samen. 
 
Toer Z: haak 1 keerlosse. Haak in iedere steek 1 vaste, behalve in de middelste steken (steek 36 en 
37). Haak in steek 36 en 37 elk 3 vasten. Hecht af. 



 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Afwerking 

Hecht alle draden af aan de achterzijde van je werk.  
 
Als je gehaakte lap kromtrekt, span je werk dan even op. Maak de lap met een plantenspuit een 
beetje nat en laat enkele uren rusten tot je werk helemaal droog is. 
 
Vouw de lap dubbel om te bepalen waar jij de sluiting wilt hebben; dat kan precies gelijk verdeeld, 
zodat de knoopsluiting achterop in het midden komt. Je kan ook gaan voor een asymmetrische 
verdeling aan de achterzijde. Bepaal wat jij het mooist vindt, dus waar je de lap omvouwt.  
Let op: zorg er wel voor dat de laatste 4 toeren de eerste 4 toeren overlappen. Deze toeren vormen 
samen de knoopsluiting. 
 
Vouw de lap nu om met de goede zijdes van je haakwerk op elkaar. Naai alle zijkanten met een 
overhandse steek op elkaar. 
 
Keer je kussenhoes binnenstebuiten (met de goede zijdes naar buiten). Zet tot slot de knopen vast op 
toer 3 en klaar is jouw eigen kleurrijke lentekussen! 



 

 

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

 
 

#thuisinkleurlentekussen 
Inspireer anderen door jouw kleurrijke 
lentekussen te laten zien op Instagram of 
Facebook! Gebruik de hashtag 
#thuisinkleurlentekussen. 

Veel plezier met je kussen!  

   

 


