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Spectrum

tekst Albertha van Slooten   foto Samuel Otte

Werkbeschrijving
HET KUSSEN
Eerste toer: Haak eerst 80 l. Vervolgens 3 

l. voor het eerste stk., *3 l, 3 stk, 1 stk. 

overslaan* herhaal van * tot * tot het 

einde van de toer.

Tweede toer: 3 l. (voor eerste stk.), 2l., 

1 v. in de boog, 2 l., 1 stk. op het stk. 

van de vorige toer. Dit herhalen tot 

het einde van de toer.

Derde toer: 3 l. voor het eerste stk, 3 l., 

1 stk. op het stk. van de vorige toer. Dit 

herhalen tot het einde van de toer.

Herhaal steeds de 2e en de 3e 

toer, tot u dit 19 keer op en 

neer hebt gedaan.

Tot slot alle draadjes afhech-

ten.

De achterkant haakt u precies 

hetzelfde als de voorkant, alleen 

dan met de kleur rood.

De voor- en achterkant aan elkaar vastma-

ken

Als u de voor en achterkant klaar hebt, wor-

den ze met beide binnenkanten op elkaar 

gelegd en wordt met de haaknaald in de 

boogjes gestoken. *Om de boogjes te haken 

worden eerst 3 l. gehaakt (voor het eerste 

stk.). Maak vervolgens 4 stk. Steek tot slot 

in het volgende boogje en haak een v. met 

daarop 2 l. (voor het eerste stk.). Maak 

vervolgens weer 4 stk. En herhaal dit tot 

de hoekpunten*. Haak vervolgens 1 v., 10 

stk., weer een v. en 4 stk. (dit wordt bij elke 

hoekpunt herhaald).

Herhaal * - * nog tweemaal, één zijde van 

het kussen wordt opgelaten.

Stop nu het binnenkussen in de hoes en 

haak de resterende kant op de eerder be-

schreven wijze dicht en hecht alle draden 

af.

Geïnspireerd door de 

kleuren en motieven van 

het fleurige merk PIP 

ontwierp de veertienjarige 

Albertha van Slooten uit 

Urk een kussenhoes. Pak 

snel je haaknaalden en 

katoen en haak mee!

n Haaknaald nr. 2,5 of 3 (passend bij de 

katoendikte) n 2 bolletjes blauwe katoen  n 2 

bolletjes rode katoen n 1 restje groene katoen n 1 

restje lichtroze katoen n 1 restje donkerroze katoen n 

1,40 meter rood-wit geblokt lint van 1cm breed n 30 

cm rood-wit geblokt lint van 2.5 cm breed n 11 parel-

tjes (voor op de bloemetjes)

Benodigdheden zijn gebaseerd op een kus-

sen van 35 x 35 cm.

Kleuren kunnen uiteraard 

naar eigen keus aange-

past worden. l. = lossen 

v. = vaste

stk. = stokjes

kettingst. = kettingsteek

h.v. = halve vaste

Benodigdheden: 

AFKORTINGEN

Kussen à la PIP’
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Versiering van het kussen
GROTE BLOEM
Rood: Haak 7 l. en sluit het rondje met een 

h. v. in de eerste kettingst. Haak in het 

rondje 10 stk. en sluit met een v.

L. roze: Vervolgens haakt u 3 l. (voor het 

eerste stk.). Haakt 4 stk, in de daaropvol-

gende steek haakt u een v., met daarop 2 l. 

en vervolgens weer 4 v. Herhaal dit tot er 10 

boogjes zijn.

D. roze: Steek vervolgens achter het boogje 

om en haak 4 l. in het volgende boogje (aan 

de achterkant), haak een v., met daarop 4 l. 

Dit gaat zo door tot alle roze boogjes zijn 

gedaan. 

Blauw: Steek in de eerste kettingst. en haak 

een v., met daarop 2 lossen en vervolgens 

4 stk, in de volgende kettingst., daarna 

weer een v., met daarop 2 l. en weer 4 stk. 

Dit gaat zo door tot alle roze boogjes zijn 

gedaan.

Rood: Steekt vervolgens achter het blaadje 

om en haak een v. met 4 l. en gaat zo door 

tot het einde van de toer. Daarna steekt 

u weer in de eerste kettingst. en wordt 

eerst een v. gehaakt, met daarop 2 l. (voor 

het eerste stk.). Daarna worden er 5 stk. 

gehaakt. Dit wordt herhaald tot het einde 

van de toer.

Groen: Steek hierna weer achter het blaadje 

en haak een v. met 4 l. en ga zo door tot het 

einde van de toer. Daarna steekt u weer in 

uw eerste kettingst. en wordt eerst een v. 

gehaakt, met daarop 2 l. (voor het eerste 

stk.). Daarna worden er 6 stk. gehaakt. Dit 

wordt herhaald tot het einde van de toer.

L. Roze: Steek hierna weer achter het 

blaadje en haak een v. met 5 l. en ga zo door 

tot het einde van de toer. Steek vervolgens 

in het volgende boogje en herhaal dit tot 

het einde van de toer. Daarna steekt u weer 

in uw eerste kettingst. en wordt eerst een 

v. gehaakt, met daarop 2 l. (voor het eerste 

stk.). Daarna worden er 7 stk. gehaakt in 

het losse boogje.

D. roze: Steek hierna weer achter het blaad-

je en haak een v. met 5 l. en ga zo door tot 

het einde van de toer. Daarna steekt u om 

de losse boog en wordt een v. gehaakt, met 

daarop 3 l., daarna 9 stk. in de kettingst. en 

tot slot weer een v. Dit wordt herhaald tot 

het einde van de toer.

Groene ‘slinger’ waar de blaadjes en bloe-

metjes aan vast worden gemaakt 

Steek met de haaknaald onder het stk. door 

en haak 10 l. Steek met de haaknaald de 

draad (slinger) weer vast op een andere 

plaats en ga zo het gehele kussen rond. Het 

geeft een mooi effect om in het aantal tus-

senliggende l. te variëren.

BLOEMETJES
Haak 3 kettingst. en sluit de ring met een 

h.v. Haakt hier een v. met 2 kettingst. bo-

venop ( het eerste stk.) en haak daarna nog 

2 stk. en sluit tot slot met een v. om de ring. 

Dit vijf keer herhalen, zodat er een klein 

bloemetje ontstaat. Plaats de bloemetjes op 

verschillende plaatsen op de sierrand.

BLAADJES
Haak 10 l., vervolgens een v. in de eerste 

kettingst., dan 3 stk. en vervolgens 2 dub-

bele stk., 3 stk. en 1 v. Aan de andere zijde 

van de rij kettingsteken gaat u precies zo 

te werk: 1 v. 3 stk, 2 dubbele stk., 3 stk. en 

1 v. Haak net zo veel blaadjes als u wilt en 

plaats deze onder de bloemetjes.

VLINDERTJE 
Haak 3 l. ring en sluit deze met een v. Haak 

vervolgens In de ring van lossen: *3 l., 2 

stk. 2 dubbele stk., 2 stk.* Herhaal van * - * 

7 keer (dus in totaal 8 keer gehaakt). Vouw 

vervolgens het bloemetje dubbel en pak de 

2 onderkanten vast. Haak 6 l. en haak deze 

vast aan de bovenkant, zodat het dubbel 

blijft zitten om de vlinder heen (bij de open 

kant van de vouw beginnen tot de andere 

open kant). Haak er vervolgens 4 l. en 3 v. 

aan vast, dat is de eerste voelspriet. Maak 

zo ook de andere voelspriet aan de andere 

kant. 

(Dit vlindertje wijkt iets af van het vlinder-

tje op het kussen van de foto)

Rijg tot slot het lint om de rand van het 

kussen, door onder de stokjes door te 

rijgen.


