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Materiaal:

 50 g wol in grijs
 100 g wol in crème
 100 g wol in petrol
 100 g in fuchsia

ca. 60 x 60 cm

(Kleuren voor het kussen in grijs, crème,
petrol, fuchsia en noga - op de foto werd
met de schoolwol Lisa gewerkt)

 250 g in noga
 rits 40 cm
 haaknaald 3,0 - 4,0

Patroon:

Kussen voorkant:
Patroon 1: Reliëfstokjes in ronden in vierkant gehaakt:
Volgens haakpatroon werken. In een draadring 2 l. als vervanging voor het 1e stk., 2
stk., 2 l. * 3 stk., 2 l., vanaf * nog 2 x herh., haken, eindigen met 1 hv. in de 2e vervangende l. van het begin van de ronde (= 1e ronde).
De 2e rd. begint met 2 l. en 1 reliëfstk. van voor, om de 2 vervangende l. van de 1e rd.
Elke volgende rd. begint met 2 l. en 1 reliëfstk. van voor om de eronderliggende
vervangende l. en het 1e reliëfstk. van de vorige ronde samen en eindigt met 1 hv.
in het 1e reliëfstk. De rondeovergang wordt hierdoor bijna onzichtbaar.

Knutselidee

Nr. 104.670 - groot vloerkussen

Rond elke hoek (= 2 l. van de vorige ronde) worden 2 hstk., 2 l. en 2 hstk. gehaakt.
In het hstk. worden in de volgende ronden reliëfstk. gehaakt. In elke rd. neemt het
aantal steken met 16 steken toe.
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Achterzijde kussen:
Patroon 2: half stokje in t. in vierkant gehaakt:
Volgens het haakpatroon werken. In een draadring 1 l. als vervanging voor het 1.
hstk., 2 hstk., 2 l., * 3 hstk., 2 l. vanaf * nog 2 x herh., haken. Eindigen met 1 hv. in de
vervangende l. van het begin van de toer (= 1. t.).
Verder volgens haakpatroon werken, hierbij elke t. met 1 l. als vervanging voor
het 1. hstk. beginnen en met 1 hv. in de vervangende l. van het begin van de toer
sluiten.

Afkortingen:
kl. = kleur(n) • st. = steek(steken) • t. = toer(en) • stk.. = stokje(s) •
reliëfstk. = reliëfstokje(s) • hstk. = halfstokje • l. = losse steek (steken) •
hv. = half vaste steek (steken) • herh. = herhalen

Voor de hoeken steeds 1 hstk., 2 l. en 1 hstk. om de 2 l. van de vorige ronde haken.
In elke t. neem het stekenaantal met 8 st. toe.

Patroon 1

Patroon 2

Stekenproef :

Reliëfstk.: na 8 toeren is het vierkantje ca. 14 cm x 14 cm
hstk.: na 6 toeren is het vierkantje ca. 10 cm x 10 cm

Kleur volgorde:

Voorkant kussen: 2 toeren petrol, 2 toeren kiezelgrijs, 2 toeren crème, 2 toeren
fuchsia, 2 toeren noga, 4 toeren, petrol, 4 toeren kiezelgrijs, 4 toeren crème, 4 toeren fuchsia, 4 toeren noga, 4 toeren petrol
Achterzijde kussen: volledig in noga

Instructies:

= 1 l.

Haak voor de voorzijde een 59 cm x 59 cm groot vierkant (= 34 t.) in patroon 1 in de
opgegeven kleurvolgorde voor kussen 1 of kussen 2.

= 1 stk.

Haak voor de achterkant een 59 cm x 59 cm groot vierkant (= 35 t.) in patroon 2 in
resp. opgegeven kl. voor kussen 1 of kussen 2.

= 1 hstk.

Sluit de zijkanten met een platte naad. Houd de buitenste randen van de voorkant
van de kussens licht aan, aan de onderkant 40 cm openlaten en de ritssluiting innaaien.
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= 1 reliëfst. van voor om de hals van het reliëfstk.
c.q. het hstk. van de vorige ronde
= 1 reliëfst. van achter om de hals van het reliëfstk.
c.q. het hstk. van de vorige ronde
= 1 hv.
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