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Furry kussenhoes

Patroon van Michael Wassenaar
Mike’s Creatieve Wereld
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCS96Jro4E-eEzOWkDpS6RMQ/
Instagram: Mike’s Creatieve Wereld
Site: www.mikescreatievewereld.nl
Begeleidende tutorial bij dit patroon: https://youtu.be/k-ki8LAvyvI
© Copyright bij Mike’s Creatieve Wereld. Dit patroon mag op geen enkel wijze gekopieerd worden
zonder toestemming.
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Benodigdheden voor het kussen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stonewashed xl 6 bollen (kleurnr 862) kleur A
Riverwashed xl 2 bollen (kleurnr 994) kleur B
Furry tales 5 bollen (kleurnr 973) kleur A
Furry tales 2 bollen (kleurnr 972) kleur B
Schaar
Naald met stompe punt en groot oog
Haaknaald 4.5 en 5.0
Centimeter
Pen en papier of toerenteller om rijen te turven/bij te houden
Kussen van 45x45 cm of vulling om de hoes mee op te vullen

Afkortingen:
•
•
•
•
•
•

V = vaste
Kl = keer losse (tellen niet als steek)
AL = achterste lus
VL = voorste lus
KW = kleurwissel
HV = halve vaste

Aanpassing van de hoes:
Het is ook mogelijk om de kussenhoes van 1 kant te voorzien van de furry tales.
Haak de achterkant dan het zelfde aantal rijen als de voorkant, en vervang kleur B
evt. voor een extra bol kleur A van de stonewashed om een effen achterkant te
krijgen. Je kan evt ook besluiten om de achterkant het zelfde te houden maar dan
zonder de furry tales opvulling. Je hebt dan in totaal 2 bollen kleur A furry tales nodig,
en 1 bol kleur B furry tales.
Technieken:
In dit patroon maak ik gebruik van de tapestry techniek om met 2 kleuren te kunnen
haken. In het patroon wordt aangegeven wanneer je een kleurwissel moet doen,
haak dan met je nieuwe kleur over de draad van de hoofdkleur heen om deze mee te
kunnen nemen en aan het eind weer een kleurwissel te kunnen maken.
We haken alleen draad kleur A mee, de draad van kleur B laat je altijd aan de
achterkant van je werk hangen, en pak je weer op als je met kleur B moet gaan
haken.
De furry tales haken we doormiddel van halve vaste in horizontale lijnen vast aan de
kussenhoes. Doordat we afwisselend in de voorste en achterste lussen haken,
ontstaan er aan de voorkant lusjes die we gebruiken om de furry tales uiteindelijk aan
de hoes vast te kunnen maken en zo op te kunnen vullen voor het leuke zachte
effect.
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Het patroon:
De uiteindelijke maat van de hoes is 46x46 cm en is 80 steken breed en 66 rijen
hoog.
Het gekleurde vierkant in het midden meet 44 steken breed, en 36 rijen hoog.
De hoes haken we met de stonewashed/riverwashed xl op naald 4.5, en de furry
tales maken we vast aan de hoes met naald 5.0.
Pas evt de maat haaknaald aan op jouw hand van haken als je lap afwijkt qua maat.
Wordt de lap te klein ga dan een haaknaald omhoog, wordt hij te groot ga dan een
haaknaald naar beneden.

Haak met kleur A stonewashed een lossenketting van 81 lossen
Rij 1: sla de eerste losse vanaf de haaknaald over en haak in de volgende en alle
opvolgende lossen een vasten. (80 v)
Rij 2: 1 KL en draai je werk, haak in de achterste lus van je voorgaande vasten een
vaste. Doe dit op alle steken (80 v)

Rij 3: 1 kl en draai je werk, haak nu in de voorste lus van alle vaste een vaste (80 v)

Herhaal rij 2 en 3 tot je 15 rijen gehaakt hebt
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Rij 16: 1 kl en draai je werk. We gaan nu tapestry haken en het gekleurde blok in het
midden maken. Haak hiervoor 18 v in kleur A, en maak de 18 e v niet af. Maak met
kleur B je 18e vaste af, en haak vervolgens met kleur B 44 vaste en haak daarbij over
de draad van kleur A om deze mee te nemen in je werk. Op de 44 e vaste in kleur B
maak je weer een kleurwissel naar kleur A en laat je kleur B achter je werk hangen.
Met kleur A haak je de laatste 18 vasten. Alle vasten in deze rij worden in de
achterste lus gehaakt van de voorgaande rij.
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Rij 17: 1 kl en keer je werk: Haak met kleur A 18 vasten, en maak op je 18 e v weer
een kleurwissel naar kleur B. Haak in kleur B 44 vasten en haak daarbij over de
draad van kleur A heen zodat je die weer mee neemt, en met de 44e v maak je weer
een kleurwissel naar kleur A, en haak dan de laatste 18 v. Kleur B laat je achter je
werk hangen
Alle steken in deze rij worden gehaakt in de voorste lus van de vorige rij.

Herhaal rij 16 en 17 tot je in totaal 36 rijen gehaakt hebt. Dan is het gekleurde
midden blok klaar. Kleur B kan je dan afknippen en hoeft niet meer gebruikt te
worden.
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Rij 52: 1 kl en keer je werk. Haak met Kleur A nog 15 rijen vasten afwisselend in de
voorste en achterste lussen. Nadat je de laatste rij (rij 66) hebt gehaakt hecht je de
draad af.

Je eerste lap is nu gemaakt. Herhaal hetzelfde voor de 2e lap.
Voor je 2e lap kan je evt de keus maken om deze in 1 kleur helemaal te maken als je
niet beide kanten opvullen wilt met furry tales. Vervang kleur B dan voor een bol in
kleur A en haak gewoon normale vasten. Omdat je deze lap dan niet opvult met furry
tales heb je de lusjes ook niet nodig. Maar voor een leuk effect kan je uiteraard
evengoed afwisselend in de voorste en achterste lussen gaan haken.
Haak net zoals bij de eerste lap 66 rijen, en hecht dan ook weer je draad af.
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Als beide lappen klaar zijn gaan we beginnen met het opvullen van de lap(pen) met
het furry tales garen.
Begin met kleur B om het midden blok op te vullen. Dit is makkelijker om als eerst te
doen, en daarna pas met kleur A de rest op te vullen.
Tip: Mocht je moeite hebben met de furry tales draad, dan kan je deze licht
bevochtigen zodat je de draad goed kunt zien. Als je gehele kussen dan klaar is, kan
je evt. met de föhn op koude stand het kussen weer droog blazen.
Pak naald 5.0 en zet een lus op je naald met kleur B van furry tales.
Zorg ervoor dat je de voorkant van de lap naar je toe hebt (kant met lusjes) en steek
in door een lus in de onderste hoek van het gekleurde midden blok.
Pak de draad op en haal deze door het lusje heen en gelijk ook door de lus die op je
naald staat. Je maakt dus een halve vasten.

Vul zo de hele eerste rij op met de furry tales.
Draai je lap vervolgens een kwart slag, en in rij 2 haak je weer een halve vaste met
de furry tales, draai dan nog een keer een kwartslag je lap en haak de hele rij weer
met halve vaste vol met furry tales. Doe dit tot je hele gekleurde blok is opgevuld.
Knip dan de draad af, en werk je losse draden naar de achterkant van je lap.
Vervolgens gaan we de lap met kleur A verder opvullen.
Hecht hiervoor aan met kleur A van je furry tales in de 2e rij met vaste in de voorste
lus van je lap.

Haak ook weer met halve vaste de hele eerste rij vol met furry tales.
Als de eerste rij helemaal gevuld is gaan we weer met een halve vaste een rij
omhoog door de lap weer een kwart slag te draaien. En dan gaan we de 2e en alle
rijen erboven op die manier ook opvullen.
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Als we dan de hele onderkant opgevuld hebben, gaan we het kleine stukje naast het
gekleurde blok opvullen, en daarna het bovenste brede stuk van de lap opvullen.
Zorg ervoor dat je opvult tot de ene laatste rij, en dat je niet ook de bovenste rij met
vaste opvult. Deze gaan we namelijk gebruiken voor het sluiten van de hoes.
Hecht vervolgens op dezelfde manier je furry tales kleur A aan op het laatste lege
stukje naast het gekleurde blok en vul ook dit stuk op. Als je alles opgevuld hebt werk
je de draden door je werk heen naar achter.
Vul zo ook evt je 2e lap op als je beide kanten van de hoes opgevuld wilt hebben.
Als alles opgevuld is met de furry tales gaan we beide lappen aan elkaar vast maken.
Zorg ervoor dat alle draadjes naar achteren zijn weggewerkt. Daarmee komen ze dus
in de binnenkant van je kussen te zitten en zie je er niets meer van straks.
Leg beide lappen met de achterkanten op elkaar en pak haaknaald 4.5 en kleur A
van je stonewashed/riverwashed garen zet je op je naald.
Begin met vastmaken op een zijkant van beide lappen. Hecht je draad aan in een
hoek en haak een vaste. Doordat dit de zijkant is, ga je op de gok de lappen vast
haken aan elkaar. Controleer regelmatig of het niet trekt, of niet gaat golven je
zijkant. Pas hierop je steken aantal aan.
Ga zo over de hele zijkant beide lappen aan elkaar bevestigen met vasten.
Over de 2e zijkant haak je ook vasten door beide lappen hebben, je haakt nu door de
vaste van de lap heen dus kan je goed zien waar je insteken kan. Haak in elke steek
een vaste door beide lappen heen, en haak daarna ook de volgende zijkant helemaal
vast met vaste. Ook hierbij geldt weer dat je dit op gevoel gaat doen.
Voor we de onderkant gaan vast maken, vul je de hoes op met je kussen of
kussenvulling.
Als het naar wens is opgevuld qua stevigheid haak je ook de onderkant met vasten
helemaal vast. Hecht je draad af en werk deze weg in je werk.
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Als laatste gaan we dan nog over de gehele rand met vasten, waarmee we de hoes
gesloten hebben, in 2 rondes nog opvullen met furry tales kleur A om ook dit mooi af
te werken.
Doe dit door met je furry tales aan te hechten in de voorste lus van een willekeurige
vasten, en haak met halve vaste helemaal rondom.
Haak vervolgens in de achterste lussen ook helemaal rondom met halve vaste de
furry tales vast aan de vasten.

Als je helemaal rondom ben geweest 2x, knip je je draad af en werk je de draadjes
weg in je hoes. En dan is je kussen klaar.

Mocht je niet helemaal uit dit patroon komen, dan kan je ook nog op mijn youtube
kanaal een begeleidende tutorial zien, waarin ik je op weg help met de lastige stukjes
uit dit patroon.
Deze zijn allemaal terug te vinden op de voorkant van dit patroon.
Ik wens je heel veel plezier met het maken van dit patroon en ik hoop dat je er enorm
van gaat genieten van dit heerlijke lekkere zachte fluffy kussen.

Mike.
Mike’s Creatieve Wereld.
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