
 

 

 
Cosy Woonkussen 

Ontworpen door Mabel Gaiser 
 

Het patroon en de foto’s zijn eigendom van Happiness with yarn en zijn enkel bedoeld voor 
privégebruik. Deze mogen niet gekopieerd/gebruikt worden voor commerciële doeleinden.  

 
Vragen? Neem gerust contact met mij op, 

happinesswithyarn@gmail.com 
 

www.happinesswithyarn.com 
 

 



Benodigdheden: 
3 bollen Wool Addicts Fire 
Haaknaald 9mm of 10mm afhankelijk hoe los/vast je haakt 
Stopnaald 
Schaar 
binnen kussen (ik gebruikte er een van 35cm x 35cm) 

 

Afkortingen: 
v : vasten 
l : lossen 
stk : stokje 
DRstk : dubbel reliëf stokje  

 

Belangrijk om te weten: 
Na elke toer keer je je haakwerk. 
De 3 lossen aan het begin van een toer tellen als een stokje. 

 
Het kussen bestaat uit 8 vierkanten die aan elkaar genaaid zijn. 
  
We starten eerst met het haken van de vierkanten.  
 
Vierkant 1 : De rimpelsteek  
(in dit vierkant haak je oa. de DRstk, 
weet je niet hoe je deze haakt? 
Onderaan het patroon vind je de uitleg). 
 
Haak 15 l, plus 2 voor het eerste stk.  
Toer 1 
Haak 1 stk in de 4de l van de naald, 
haak daarna in elke lossen 1 stk. (15 
stk) 
Toer 2 
1 l, 1 steek overslaan, in elke volgende 
steek 1 v.  
Toer 3 
3 l, 1ste v overslaan, *volgende v 
overslaan, 1 DRstk haken om het 2 de 
stk onder de 2de overgeslagen v, 1 stk* 
herhaal *-* tot het einde, eindig met 1 stk 
in de l van vorige toer.  
Toer 4 
Herhaal toer 2  
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Toer 5 
3 l, 1ste v overslaan *1 stk, volgende v overslaan, 1 DRstk haken om het stk onder de 2de 
overgeslagen v, * herhaal *-* eindig met een DRstk om het laatste stk van toer 3. 
 
Toer 6 - 11 
herhaal toer 2-5  

 
Knip de draad af en werk hem weg. 
Haak nog 3 vierkanten met de rimpelsteek. 
 
Vierkant 2 : Stokjes 
 
Haak 15 lossen, plus 2 voor het eerste stk.  
Toer 1 
Haak 1 stk in de 4de l van de naald, haak 
daarna in elke lossen 1 stk. (15 stk) 
Toer 2 
3 l , haak daarna in elke steek 1 stk. (15 
stk) 
Toer 3 - 7  
Herhaal toer 3 
 
Knip de draad af en werk hem weg. 
Haak nog 3 vierkanten met stokjes. 
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We gaan nu de voor en achterkant maken. 
De voor én achterkant bestaan allebei uit 2 vierkanten met de rimpelsteek en 2 vierkanten 
met stokjes. 
 
Leg 2 vierkanten met de rimpelsteek schuin tegenover elkaar, leg ook schuin tegenover 
elkaar. Om een speels effect te krijgen heb ik de lapjes met de stokjes een kwartslag 
gedraaid (zie foto). 
We gaan de vierkanten aan elkaar naaien met een zigzagsteek. 
Knip een draad af van zo’n 30 cm, haal hem door de stopnaald en hecht hem aan op een 
hoek van een vierkant. Ga zig zag van het ene vierkant naar het andere vierkant, let erop 
dat je een mooie nette steek zet en het net té strak aantrekt. Zet op de manier alle 
vierkanten aan elkaar. Zorg ervoor dat het midden van het vierkant mooi gesloten is. 
 

 
 
Maak op deze manier de voor en de achterkant van het kussen.  
 
Beide kanten klaar? Dan gaan we ze aan elkaar naaien. 
Je naait de voor en achterkant net zo aan elkaar als de vierkanten. 
Leg ze op elkaar met de goede kanten naar buiten, hecht een draad aan op een hoek en zet 
met zig zag steek 3 kanten aan elkaar vast. Stop nu je kussen in de hoes en naai de rest 
van de hoes dicht.  
Werk alle draden weg en klaar is je Cosy woonkussen!  
Tip: Je kan er nog een mooi leren label opmaken als je dat leuk. 
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Hoe maak je de DRstk? 
Sla de draad 2 keer om de haaknaald, vanaf de voorkant van rechts naar links in steken om 
het aangegeven stk van de onderliggende toer. Draad omslaan en ophalen en de dstk 
afhaken op normale manier. 
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