Nr. 137 HAAKPATROON KUSSEN WINTER
Benodigdheden:
Haakkatoen Catona - bijvoorbeeld:
A = 507 Chocolate (± 250 gram) zie kleurkeuze
B = 105 Bridal White (± 100 gram)
C = 528 Silver Blue (± 100 gram)
Kleurkeuze: Kies voor kleur A een donkere kleur en
voor het binnenkussen een lichte kleur. Het
filethaakwerk komt dan beter uit.
Haaknaald 3, naald (groot oog), schaar.
Binnenkussen 40 x 40 cm

Gebruikte afkortingen:
HV = halve vaste
L = losse
RSTV = reliëfstokje voor
ST = stokje
V = vaste

• = nop
[..] = in één steek haken
(..) = aantal steken per toer
Afmeting: ± 40 x 40 cm.
Stekenproef: 23-24 vasten = 10 cm (haaknaald 3). Gebruik bij minder dan 22 steken per 10 cm haaknaald 2,5 en bij meer dan 25
steken haaknaald 3,5.
Haaktips: Kijk voor uitleg over haaksteken, haakwerk opspannen, enz. bij HAAKTIPS op onze website: www.especialandmore.nl.
BESCHRIJVING

-

-

Keer het werk na iedere toer, behalve als er van kleur gewisseld wordt.
Hecht een nieuwe kleur altijd aan de voorkant van het werk aan. Dat is aan de kant waar de begindraad
van de lossenketting aan de linkerkant hangt.
Vervang de eerste vaste van een toer in een nieuwe kleur door 1 losse en het eerste stokje door 2 lossen.
Deze eerste steek van de toer telt wel mee voor het totaal aantal steken van de toer.
Als er niet van kleur gewisseld wordt, haak dan aan het begin van een toer vasten: 1 keerlosse. Haak aan
het begin van een toer stokjes: 2 keerlossen. De keerlossen tellen niet mee voor het totaal aantal steken van
de toer.
Blijf steken tellen!

VOORKANT KUSSEN
RAND 1: geruite rand (1)
Toer 0: Kleur A - Haak een ketting van 93 L + 1
keerlosse
Toer 1: 1 ST in de 2e L vanaf de naald, 4 ST, *1 L en
steek overslaan, 1 ST, 1 L en 1 steek overslaan, 5 ST.
Vanaf * 10 x herhalen. (93)
Toer 2: *5 ST, 1 L en steek overslaan, 1 ST, 1 L en 1
steek overslaan. Vanaf * 10 x herhalen. 5 ST (93)
Toer 3: kleur C - *5 V, 1 L en steek overslaan, 1 V, 1
L en 1 steek overslaan. Vanaf * 10 x herhalen. 5 V
(93)
Toer 4: kleur B - Haken als toer 3 (93)
Toer 5: kleur A - Haken als toer 3 (93)
Toer 6: *5 ST, 1 L en steek overslaan, 1 ST, 1 L en 1 steek overslaan. Vanaf * 10 x herhalen. 5 ST (93)
Toer 7: Haken als toer 6.
Toer 8 t/m 12: Herhaal toer 3 t/m 7 (93).
Verticale strepen: Begin aan de rechterkant en gebruik de openingen in de toeren.
Streep 1: kleur C – Leg de draad achter het werk en laat de draad tijdens het haken van de strepen achter het werk.
Steek de haaknaald in de beginlosse onder steek 6 van toer 1 en haal de draad op. Steek de haaknaald door de
opening (steek 6 van toer 1) haal de draad op en haak een losse.
Let erop dat de steken niet te strak worden aangetrokken. Dit om te voorkomen dat het werk gaat trekken.
*Steek de naald door de opening van toer 2, haal de draad op en haak een losse. *Herhalen bij toer 3 en 5. Sla toer 4
dus over. Ga op deze manier verder in alle openingen (behalve die van toer 9) tot de bovenkant van de rand. Eindig
in de losse van toer 12.
Streep 2: kleur B – Begin met de streep in de beginlosse onder de 8e steek van toer 1. Verder haken zoals streep 1.
Haak verticale strepen in alle openingen en gebruik steeds kleur C en B.
Vragen? Stuur een email naar info@especialandmore.nl
Wij doen ons uiterste best om het haakpatroon goed te beschrijven. Mocht u desondanks denken dat er onvolkomen- of onjuistheden in
zitten, dan stellen wij het erg op prijs als u ons dat wilt melden.
Dit patroon is uitsluitend voor eigen gebruik en mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden en/of gedeeld worden op social
media.
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