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Nodig voor een kussen van 40 bij 65 cm

Durable Coral 
- Ivory (326) 2 bollen
- Pearl (279) 2 bollen
- Curry (2211) 1 bol
- Ash (2235) 2 bollen
- Taupe (340) 2 bollen

Haak 13 hele wiebers

Toer 1: Start met 2 lossen en haak twee vasten in de eerste losse.

Toer 2: Keer je werk, haak 1 losse en haak 1 vaste in de laatste vaste uit de vorige toer. Haak twee 
vasten in de eerste vaste uit de vorige toer.

Toer 3: Keer je werk, haak 1 losse en haak 1 vaste in de laatste vaste uit de vorige toer. Haak 1 vaste in 
de volgende steek en haak 2 vasten in de laatste vaste uit de vorige toer.

Herhaal dit (1 losse, 1 vaste in de eerste t/m een na laatste vaste uit de vorige toer, 2 vasten in de 
laatste vaste uit de vorige toer) tot je de gewenste breedte of de helft van de gewenste hoogte hebt 
bereikt. Bij mij was dat na 25 toeren. Na die toer had ik 26 steken.
(Haak je losser of strakker, dan zul je een ander aantal moeten aanhouden om op de juiste breedte uit te 
komen)

Vanaf dat punt ga je minderen:

Toer 26 en volgenden: Keer je werk, haak 1 losse en haak een vaste in de een na laatste vaste uit de 
vorige toer en in elke volgende steek ook 1 vaste (dus geen twee vasten meer in de laatste steek). 
Ga door tot je nog een vaste kunt haken.

Daarna haak je een rand van vasten om je wieber. Beginnend links bovenaan, langs de linkerkant naar 
beneden, om de punt en langs de rechterkant omhoog.
Haak 1 losse en haak 1 vaste in de zijkant van elke toer tot je bij toer 25 bent. Haak daar twee vasten 
om de (flauwe) bocht te maken en haak verder naar beneden. Je bent dan in de onderste punt 
aangekomen. Haak twee lossen en nog een vaste in diezelfde punt. Haak langs de rand omhoog, 
2 vasten op het breedste punt. In de bovenste punt haak je na de laatste vaste weer 2 lossen en een 
vaste. Sluit met een halve vaste en hecht af.
Haak 10 halve wiebers (in hoogte gehalveerd)

Als de hele wieber, maar stoppen na toer 25. Vanaf daar een rand van vasten om je halve wieber (alleen 
langs de schuine kanten) haken.
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Haak 4 halve wiebers (in breedte gehalveerd)

Aan de linker- en rechterkant van het kussen heb je nog twee keer twee halve wiebers nodig die aan een 
kant recht zijn en aan de andere kant de wiebervorm hebben.

Begin met een opzetlosse.
Rij 1 haak een losse en haak 1 vaste in de opzetlosse
Rij 2 Keer je werk, haak 1 losse, 1 vaste in de vaste van rij 1 en een vaste in de losse.
Rij 3 Keer je werk, haak 1 losse, 2 vasten in volgende vaste.
Rij 4 Keer je werk, haak 1 losse, 3 vasten.
Na rij 25 (1 losse, 11 vasten, 2 vasten in laatste vaste) ga je minderen.
Rij 26 Keer je werk, haak 1 losse, sla 1e vaste over, haak 13 vasten.
Rij 27 Keer je werk, haak 1 losse, sla 1e vaste over, haak 12 vasten.
Ga zo door t/m rij 50 waarbij je 1 losse en 1 vaste haakt.

Haak langs de schuine randen een rand van vasten met in de flauwe bocht 2 vasten. 

In elkaar zetten

Je kunt de wiebers op verschillende manieren aan elkaar vastmaken. Met naald en draad en de ma-
trassteek of door ze met halve vasten aan de achterkant van de wiebers in de achterste lussen aan elkaar 
vast te haken.

Kussenhoes
Je kunt je haakwerk nu op een bestaande kussenhoes stikken. Een andere optie is een kussenhoes te 
naaien met het haakwerk als voorkant en aan de achterkant een lap stof (in twee delen, zodat je je 
binnenvulling er in kan doen). Haak dan 2 rijen van stokjes om je haakwerk die dienen als naadtoeslag.


