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Flower power kussen 
Materiaal: 

• Haaknaald 8 mm, 7 mm, 5 mm en 4 
mm 

• Stopnaald 
• ByClaire chunky cotton:  10 x 002 

vintage pink, 1x 003 raspberry 
• ByClaire softmix : 1x 007 Fuchsia, 1x 

023 sea green, 1x 025 emerald, 1x 
030 grass green, 1x 033 yellow, 1x 
035 salmon, 1x 037 orange 1x 009 
red, 1x 006 flamingo pink 

• ByClaire sparkle: 006 Candy Crush 
Coral, restje 008 summertime Green, 
restje 003 Glam Gold, restje 007 
Minty Macaron. 

• Binnenkussen van 50cm x 50 cm 
• 4x knopen van 3cm 

 
Afmetingen 
50cm x 50cm 
 
Gebruikte steken 
losse, vaste, stokje, moesje van 5 stokjes. 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Dit patroon is geen beginnerspatroon. Het vraagt iets van hje eigen creatieve vrijheid.  De basis 
en alle bloemetjes zijn uitgelegd in het patroon hieronder. Lees het patroon goed van te voren 
door. Kijk ook goed naar de foto's. Hierin kan je duidelijk zien hoe dat de bloemen op het kussen 
worden genaaid. Gebruik hierbij ook vooral je eigen creatieve ideeën. Het mag iets losser zijn of 
zelfs afwijken.  Kijk vooral goed naar de laatste foto op blz 13. hierin ligt plat het patroon van de 
bloemen zoals deze op het kussen zijn genaaid.  

* De bloemen gemaakt met softmix worden allemaal met 5mm haaknaald gehaakt. 

* De sparkle bloemen en blaadjes met 4 mm. 
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Patroonomschrijving 
 
De basis: 
Voorkant  
Haak 54 losse met haaknaald 8 
Toer 1 . Haak een vaste in de 2e losse vanaf je haaknaald, *1 losse, 1 vaste* Herhaal *-* 
tot het einde 
 
Toer 2. *Haak 1 losse, 1 vaste,* Herhaal *-* tot dat je nog 2 steken over heb 1 losse en 1 
vaste in begin losse van de vorig toer. 
Herhaal toer 2 totdat je kussen 50 cm is 
 
Achterkant 
Onderkant Haak zoals hierboven. 
Stop wanneer je kussen 25cm 
hoog is. Hecht je draad af.  
Bovenkant Start opnieuw met 54 
losse. Haak net zoveel toeren als 
het eerste stuk en doe er dan nog 
3 toeren bij.  Je hebt nu in totaal 3 
toeren teveel gehaakt.  
Naai aan de goede kant van de 
eerste lap die je hebt gehaakt 
knopen. De 2e lap valt over de 
eerste lap heen en zo kan je de 
knopen door een losse doen.  
 
 
De rand 
Haak met vintagepink een rand 
om de kussenhoes. De rand wordt met vasten gehaakt in de hoeken haak je 3 vasten.   
 
Leg de verkeerde kanten op elkaar. Haak met haaknaald 7 en met raspberry. 
Haak de kussens aan elkaar met een rand vasten door de achterste lus van de voorste 
lape en de voorste lus van de achterste lap. 
De onderkant wordt aan de 3 zijden aan elkaar gehaakt. Bij de bovenkant  worden de 
toeren die extra zijn gehaakt niet mee vast gehaakt. Deze vallen over de onderkant heen. 
Bloemen 
Grote Roze bloem 
 
De basis van deze bloem wordt in de achterste lussen gehaakt. De begin losse telt niet 
mee als steek. Op de voorste lussen worden de bloemblaadjes gehaakt. 
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Basis 
Toer 1. Start met een magische ring, haak 1 losse, 5 vaste in de ring, 1 halve vaste in 1e 
losse. 
 
Toer 2. 1 losse, 2 vaste in de achterste lus van elke vaste, 1 hv in 1e losse. 
 
Toer 3. 1 losse, *1 vaste, 2vaste* Herhaal *-* tot het einde. 1 halve vaste in losse. (alles 
in achterste lussen) 
 
Toer 4. 1losse,*1vaste, 1 vaste, 2 vaste* herhaal *-* tot einde halve vaste in 1e losse 
(alles in achterste lussen) 
 
Toer5. 1 losse, *1 vaste, 1 vaste, 1 vaste, 2 vaste* 1 hv in 1e losse (alles in achterste 
lussen) Knip de draad af en werk weg. 
 
Bloemblaadjes  
Deze toer vormt het hart van de blaadjes, je krijgt nu 5 steeltjes op de voorste lussen van 
toer 5. 
Toer 6. Hecht een nieuwe draad aan in de voorste lussen van toer 5. Haak 1 losse, 1 
vaste, 8 losse, 7 vaste op 8 losse, sla 1 vaste van toer 5 over, 2 vaste, *2 vaste, 8 losse, 
7vaste op 8 losse, 1 vaste overslaan van toer 5, 2 vaste* herhaal *-* nog 3x eindig met 
een halve vaste in de 1e losse. 
 
Toer7. 1 losse, halve vaste, (1 halve vaste op 1e steek van het steeltje, 2 losse, hecht 
deze vast aan de 1e losse, 1 stokje, 2 dubbelstokjes, 1 dubbelstokje, 1 dubbelstokje, 1 
dubbelstokje, 1 stokje, 2 losse, halve vaste op topje van steeltje, ga aan 
de andere kant van het steeltje verder, deze steken worden in de 
achterste lus van de vaste gehaakt, 2 losse, stokje, dubbelstokje, 
dubbelstokje, 1 dubbelstokje, 2 dubbelstokjes, 1 stokje 1 stokje), sla 1 
steek over, halve vaste in vaste, * halve vaste, halve vaste, (1 halve vaste 
op 1e steek van het steeltje, 2 losse, hecht deze vast aan de 1e halve 
vaste na het sterretje, 1 stokje, 2 dubbelstokjes, 1 dubbelstokje, 1 dubbelstokje, 1 
dubbelstokje, 1 stokje, 2 losse, halve vaste op topje van steeltje, ga aan de andere kant 
van het steeltje verder, deze steken worden in de achterste lus van de vaste gehaakt, 2 
losse, stokje, dubbelstokje, dubbelstokje, 1 dubbelstokje, 2 dubbelstokjes, 1 stokje 1 
stokje,) sla 1 steek over, halve vaste in vaste*  
Herhaal *-* tot het einde eindig met een halve vaste in 1e losse. 
Je eerste 5 bloemblaadjes zijn nu gemaakt. Knip de draad af. 
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Toer 8. Hecht roze aan in de voorste lussen van toer 4. 1 losse, 1 vaste, 6 losse, 5 vaste 
in 6 losse, 1 vaste, 1 vaste * 1 vaste, 1 vaste, 6 losse, 5 vaste in 6 losse, 1 vaste , 1 vaste* 
Herhaal *-* tot het einde, eindig met een halve vaste in 1e losse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toer 9. 1losse, halve vaste, (vaste in 1e steek van steeltje, 2 stokjes, 1 
stokje, 1 stokje, 1 vaste, 1 losse, halve vaste op topje van steeltje, 1 losse, in de 
achterste lussen, 1 vaste, 1 stokje, 1 stokje, 2 stokjes, 1 vaste) 1 vaste overslaan, 1 halve 
vaste,* 1 halve vaste, 1halve vaste, (vaste in 1e steek van steeltje, 2 stokjes, 1 stokje, 1 
stokje, 1 vaste, 1 losse, halve vaste op topje van steeltje, 1 losse, in de achterste lussen, 
1 vaste, 1 stokje, 1 stokje, 2 stokjes, 1 vaste) 1 vaste overslaan, 1 halve vaste* herhaal *-
* tot het einde, eindig met een halve vaste in 1e losse. Knip de draad af en werk weg. 
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Toer 10. Hecht roze aan in de 
voorste lussen van toer 3,  1losse en 
1 stokje in 1 steek, 2 dubbelstokjes, 
1 stokje en 1 vaste in 1 steek,  * 1 
vaste en 1 stokje, 2 dubbelstokjes, 1 
stokje en 1 vaste in 1 steek, herhaal 
*-* tot het einde. Eindig met een 
halve vaste in 1e losse.  
 
Haak op alle blaadjes met Coral 
sparkle in elke steek een halve vaste. 
 
 
 
 
 
 
Hart van de bloem. Pak een vork met een diameter van 4 cm. Wikkel 
daar met 4 een aantal keer om heen dat die goed dik is, leg een knoop in 
het midden en knip de zijkanten open. Knip de pompom goed in vorm en 
naai deze in het hart van de bloem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blaadjes 5x 
Deze blaadjes komen onder de grote roze bloem 
Gebruik voor deze blaadjes Grassgreen 
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Toer 1. Haak 17 losse, haak vanaf de 3e losse vaste op elke losse. Vouw je werk met de 
goede kant tegen de verkeerde kant. Zet dit met een paar steekjes vast. 

 
 
 
Blaadjes  
 10x emerald, 3x grassgreen, 4x summertime green 
Toer 1. Haak 6 losse, draai je werk, sla 1 losse over, 5 halve vaste in de 5 losse, 
Toer 2. Draai je werk om en haak aan de andere kant van de losse ketting, 1 vaste, 
halfstokje, halfstokje, halfstokje, 1 vaste, 2 losse, halve vaste in 1e losse. 
Toer 3. Draai je werk, haak in de achterste lussen van de 5 halve vaste, 1 vaste, 
halfstokje,halfstokje, halfstokje, 1 vaste. Knip de draad af en werk weg. 
 

 
 
Grote gele en blauwe roos 
Haak met yellow en seagreen 
Haak 86 losse, 1 stokje in de 4e losse vanaf je haaknaald, 1 stokje, 2 losse, 1 halve vaste, 
* 3 losse, 1 stokje, 1 stokje, 2 losse, 1 halve vaste* herhaal *-* 2x 
* 4 losse, 1 dubbelstokje, 1 dubbelstokje, 1 dubbelstokje, 3 losse, 1 halve vaste * herhaal 
*-* 3x 
*4 losse, 1 dubelstokje, 1 dubelstokje, 1 dubelstokje, 1 dubelstokje, 1 dubelstokje, 3 
losse, 1 halve vaste * herhaal *-* 3x 
* 5 losse , 1 dubelstokje, 1 dubelstokje, 1 dubelstokje, 1 dubelstokje, 1 dubelstokje, 1 
dubelstokje, 1 dubelstokje,, 4 losse, 1 halve vaste* herhaal *-* 3x. 
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Rol de bloem op 
en naai vast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kleine gele en 
blauwe bloem 
Haak met yellow en seagreen. 
Haak 35 losse, 1 vaste in de 2e losse vanaf de haaknaald, halve vaste, *2 losse, 2 
samengehaakte stokjes, 1 losse, 1 halve vaste,* herhaal *-* tot het einde. Rol de bloem 
op en naai vast. 

 
 
Klok bloempje 
Haak met red en orange. 
Haak een magische ring, 8 vaste in de ring, halve vaste in 1e vaste. 3 losse, 1 stokje in 
zelfde steek, haak in elke steek 2 samengehaakte stokjes, 1 halve vaste in de 3losse. 
Haak *1 losse, 1 vaste, 1 losse, 1 halve vaste in de volgende steek,* - herhaal *-* tot het 
einde. 
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Vergeet mij nietje 
1x flamingo pink en red, 1x flamingo pink en yellow 
Haak met geel of rood een magische ring, 5 vaste in de ring, halve vaste in 1e steek. Knip 
de draad af. 
*Haak in 1 steek 2 losse 1 stokje 2 losse 1 halve vaste,* Herhaal *-* tot het einde. 

 
 
Dubbele bloem  
3x orange, salmon, seagreen  
3x orange, salmon, yellow 
 
Haak met orange een magische ring met daarin 5 vaste, 1 halve vaste in 1e steek. Knip 
de draad af. 
Haak met salmon in 1 steek: 2 losse 2 samengehaakte stokjes, 2 losse, halve vaste, * in 1 
steek: 1 halve vaste, 2 losse, 2 samengehaakte stokjes, 2 losse, 1 halve vaste* herhaal *-
* nog 3x.  Knip de draad af en werk weg 
Hecht met yellow of seagreen een draad aan achter de bloem tussen de 2 
samengehaakte stokjes, *2 losse, halve vaste in 2 lussen van de 2 samengehaakte 
stokjes* herhaal *-* tot het einde. 
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Haak 2 losse, in lossenboog, 2 samengehaakte stokjes, 2 losse, 1 halve vaste, *in 
lossenboog, 1 halve vaste, 2 samengehaakte stokjes, 2 losse, 1 halve vatse* herhaal *-* 
tot het einde. Knip de draad af. 

 
 
 
Rondjes   
2x Candy Crush Coral, 2x Glam Gold, 2x Minty Macaron 
 
Haak een magische ring, 12 stokjes in de ring, sluit af met een halve vaste. 
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Afwerking 
Spelt alle bloemen en blaadjes vast zoals op onderstaande foto. Je start met het vast 
naaien van de grote bloem, Daarna naai je alle bloemen links en rechts omstebeurt vast. 
Dit zorgt ervoor dat alle kanten gelijk blijven. Probeer tijdens het vastnaaien bloemen aan 
elkaar te naaien, dit voorkomt dat je gaten in je bloemenpatroon krijg. 
Werk alle draden netjes weg met de stopnaald.  
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Tot slot  
Dit patroon is met de grootste zorg gemaakt. Mocht je er toch nog vragen over hebben of 
onduidelijkheden in vinden dan kan je altijd contact opnemen met mij via Facebook of 
Instagram. Je kan ook een mail sturen naar crochetrainbowtales@hotmail.com Ik zou het 
erg leuk vinden om jullie kussens terug te vinden op Instagram of Facebook, gebruik dan 
de hashtag #flowerpowerkussen 
 


