
 

 
 
 

Haakpatroon Bobbiny Korrelkussen 
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Dit kussen is eenvoudig te haken en met een heel leuk resultaat. De afmeting van het 
kussen is 50 cm bij 50 cm. De steek die gebruikt wordt is de Korrelsteek. Mocht je er niet 
helemaal aan uit komen zoek dan eens op Youtube op Korrelsteek haken, dan gaat het 
zeker lukken! Ik gebruikte de kleur Eucalyptus Green, maar je kunt het kussen natuurlijk 
maken in elke kleur die je leuk vindt. 
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WERKWIJZE 
 
Voorkant 
 
Begin met het opzetten van 40 lossen. Eventueel kun je deze opzetten met een dikkere naald, 
zodat de beginlossen niet gaan trekken. 
 
Toer 1:   2 KL, 40 keer een HST 
Toer 2:   2 KL, 40 keer een HST 
Toer 3:   1 KL, 2 V, 3 L, 2 V en zo verder tot aan het einde vd toer 
Toer 4:   1 KL, 40 keer een vasten in de vasten van de vorige toer. 
Toer 5 t/m toer 40: herhaal toer 1 t/m toer 4 
Toer 41: 2 KL, 40 keer een HST 
Toer 42: 2 KL, 40 keer een HST 
 
 

 

WAT HEB JE NODIG? 
    
4 strengen Bobbiny junior 3mm 
Haaknaald 8 mm 
Binnenkussen van 50cm x 50cm 
 

AFKORTINGEN 
 
L = losse 
KL = keerlosse 
V = vaste 
HST = half stokje 
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Achterkant 
 
Ook hier begin je met 40 lossen. Alle toeren zien er hetzelfde uit namelijk 2 KL en 40 keer een 
HST. Ik haakte 37 toeren, maar kijk zelf even hoeveel je er nodig hebt, zodat de achterkant 
net zo groot wordt als de voorkant. 
 
 
Afwerking 
 
Haak de 2 vierkanten met vasten aan elkaar. Voor je de laatste kanten aan elkaar haakt stop 
je het binnenkussen erin. 
 
 
 

 
 
Dit patroon is exclusief ontworpen voor de website van Gek op Haken (www.GekopHaken.nl). 
Het patroon mag niet worden gedeeld, verspreid, vertaald of gekopieerd en is alleen voor 
eigen gebruik. Het gehaakte product mag in een kleine oplage verkocht worden. Verwijs dan 
wel altijd naar de ontwerper van het patroon. 
 
 
SOCIAL MEDIA 
 
Graag zien we jullie creaties op Instagram en Facebook! Als je de volgende tags gebruikt 
kunnen wij het zien:  
Instagram: @gekophaken 
Facebook: @Gek op Haken 
En eventueel de volgende hashtag: #gekophakenproject 
 
 
Veel haakplezier! 
 
Liefs, Karin 
Gek op Haken 
 
 
 

 

http://www.gekophaken.nl/
https://www.instagram.com/gekophaken/

