Diamond Kussens
Moeilijkheidsgraad:
Makkelijk
Afmeting Kussen (plat gemeten):
Vierkant kussen – 36cm x 36cm
Rechthoekig kussen – 54cm x 30cm
Proeflapje:
Vierkant Kussen 24 steken = 10cm in granietsteek
Rechthoekig Kussen 23 steken = 10cm in granietsteek
Tip – het geheim voor een mooi geruit patroon in je haakwerk is om elke kleur 1 steek te laten
verspringen bij elke toer. Bekijk de video voor meer hints en tips.
Granietsteek:
Zet een lossenketting op met een even aantal steken.
Toer 1: 1 vaste in de 4e losse vanaf de haaknaald, *1 losse, sla 1 losse over, 1 vaste in de volgende
losse, herhaal vanaf * tot het eind van de lossenketting.
Toer 2: 2 lossen, 1 vaste in de volgende lossenruimte, *1 losse, 1 vaste in de volgende lossenruimte,
herhaal vanaf * tot einde, eindig met 1 vaste in de bovenste losse van de vorige toer. Keer het werk.
Toer 3: 2 lossen, 1 vaste in de volgende lossenruimte, *1 losse, 1 vaste in de volgende lossenruimte,
herhaal vanaf * tot einde, eindig met 1 vaste in de 2e losse van de vorige toer. Keer het werk.
Herhaal toer 3.
Benodigdheden:
- Haaknaald 4mm
- Maasnaald
- Grotere haaknaald (voor de franjes)
Vierkant kussen:
2 bollen Stylecraft Colour Pool Indian Summer 3911
37cm x 37cm binnenkussen
Rechthoekig kussen:
2 bollen Stylecraft Colour Pool Typhoon 3912
52cm x 32cm binnenkussen
Kijk voor een video tutorial van de planned pooling techniek op het Wolplein Blog.

Vierkant Kussen Haakpatroon:
Voor- en achterkant
Het garen heeft 4 kleursecties: rood, paars, geel en oranje. Haal de draad uit de binnenkant van
de bol, en haak een lossenketting beginnende bij de rode kleur, haak tot je 2 kleurherhalingen hebt
en eindig bij het begin van de nieuwe rode kleursectie (de een na laatste steek moet oranje zijn, de
laatste steek rood).

Toer 1: 1 vaste in de 4e losse vanaf je haaknaald, *1 losse, sla 2 losse over, 1 vaste in de volgende
losse, herhaal vanaf * tot je twee kleurherhalingen hebt gedaan en eindig met de oranje kleur
ongeveer in het midden van de oranje kleursectie. Ga niet verder met het restant van de lossenketting
maar keer je werk.
Herhaal toer 2 en 3 volgens het bovenstaande patroon. Zorg dat het de stekenverhouding gelijk is
zodat het colour pooling patroon zichtbaar blijft. Haak totdat het werk 72cm hoog meet. Hecht de
draad af.
In elkaar zetten:
Vouw het kussen met de lange zijde dubbel en haak de zijdes aan elkaar door een toer met vasten
rondom. Plaats het binnenkussen voordat je de laatste zijde haakt en sluit het kussen. Hecht alle
losse draadjes af.
Franjes:
Knip draden van 24 cm. Maak de franjes aan elke hoek van het kussen vast zoals op de foto is
weergegeven. Vouw tien draden dubbel en steek je haaknaald in de hoek van het kussen. Trek met je
haaknaald de dubbelgevouwen lus ongeveer 2 cm door het kussen. Haal de uiteindes van de franje
door de ontstane lus en trek strak aan.
Haakpatroon Rechthoekig Kussen:
Voor- en achterkant
Het garen heeft 4 kleursecties: blauw, aubergine, lila en mauve. Haal de draad uit de binnenkant
van de bol, en haak een lossenketting beginnende bij de blauwe kleur, maak drie kleurherhalingen en
eindig bij het begin van de volgende blauwe kleursectie (de een na laatste steek moet mauve zijn, de
laatste steek blauw).
Toer 1: 1 vaste in de 4e losse vanaf je haaknaald, *1 losse, sla 2 losse over, 1 vaste in de volgende
losse, herhaal vanaf * tot je drie kleurherhalingen hebt gedaan en eindig met de mauve kleur ongeveer
in het midden van de mauve kleursectie). Ga niet verder met het restant van de lossenketting maar
keer je werk Herhaal voor toer 2 en 3 het bovenstaande patroon. Zorg dat het de stekenverhouding
gelijk is zodat het colour pooling patroon zichtbaar blijft. Haak totdat het werk 60cm hoog meet.
In elkaar zetten:
Vouw het kussen met de lange zijde dubbel en haak de zijdes aan elkaar door een toer met vasten
rondom. Plaats het binnenkussen voordat je de laatste zijde haakt en sluit het kussen. Hecht alle
losse draadjes af.
Franjes:
Knip draden van 20 cm. Maak 7 franjes evenredig verdeeld over de korte kant van het kussen vast
zoals op de foto is weergegeven. Vouw tien draden dubbel en steek je haaknaald in de hoek van
het kussen. Trek met je haaknaald de dubbelgevouwen lus ongeveer 2 cm door het kussen. Haal de
uiteindes van de franje door de ontstane lus en trek strak aan

