Ruitjeskussen met Bloementjes
Dit mooie kussen heeft van 2 aparte kussenhoezen, die over
elkaar heen worden getrokken. – het binnenste gedeelte is de
stoffen laag en de het buitenste gedeelte is de gehaakte
wollen laag.
Afmetingen
Ca. 35x50cm
Proeflap: voor een lap van 10 x 10 cm heb ik met een haaknaald
van 5,5 mm een ruit van 14 vasten x 14 toeren gehaakt.
Materiaal: by Claire Softmix
3x Flamingo Pink 006
2x Bright Pink 008
1x Ivory 002
Voor de Bloemetjes en de Rand
by Claire Cotton 007,009, 026,027,031,034,035,
Voor de onderkant van het kussen heb je ongeveer 40 cm stof
nodig.
Haaknaald
5-5.5 (byClaire Softmix)
3.0 (byClaire Cotton)
Wolnaald
Afkortingen:
L – Losse
V – Vaste
S - Steek
St– Stokje

Stoffen hoesgedeelte
Voor het stoffen hoesgedeelte knip je een rechthoek van
37 x 110 cm.
In de lengte dubbelvouwen, en de beide lange kanten vervolgens
met grote steken aan elkaar vasthechten. Vervolgens met een
naaimachine of met de hand netjes aan elkaar naaien en de
stofranden met een zig-zag steek dichtzoomen. In de opening
aan de korte kant rondom een dubbele zoom strijken en deze
netjes dichtnaaien. De hoes omkeren en over de vulling van het
kussen heentrekken.

Gehaakte kussenhoes
Begin kleur: Bright Pink
Haak met 2 kleuren, neem daarbij de draad van de kleur die je
niet haakt mee.
Haak 45 Lossen + 1 L (Keerlosse)
Nu met vasten verder haken…
8 V haken, bij de 9e steek al in de nieuwe kleur
(Flamingo Pink) afhechten. – 9 V haken met Flamingo Pink
Nu weer 8 V met de nieuwe kleur haken, en weer bij
de 9e Steek naar kleur 008 wisselen en hiermee de steek
afhechten.
Na 9 toeren met Flamingo Pink en Ivory verdergaan.
Steeds doorgaan op deze manier...
De draad iedere keer meenemen.
Zie hiervoor ook het telpatroon
In totaal 117 toeren haken –
- dat betekent 9 x 13 ruiten met kleur 008
Deeltekening van de ruiten

Het haakwerk tenslotte in de lengte dubbelvouwen en beide
lange kanten met grote steken aan elkaar naaien.
Haak met byClaire Cotton een toer vasten aan de open kant
helemaal rondom.
Haak tot slot een schelprandje volgens het patroon op het
kussen:
Schelprand

Bloemen

Blaadjes

Je kunt nu de blaadjes en bloemetjes als versiering op de
kussenhoes naaien en de gehaakte hoes met de goede kant naar
buiten over de stoffen hoes heentrekken.
En klaar is je kussen!!!
Veel haakplezier!

Dit patroon is eigendom van byBea en is een samenwerking van byBea en byClaire. Het patroon is
voor persoonlijk gebruik en mag niet worden doorverkocht of gebruikt worden voor commerciele
doeleinden.

