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Botanical Pillow 

Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik van de koper. 
Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen.

Vorig jaar ontwierp Liza een botanisch vloerkleed voor CraftKitchen.nl. We waren erg benieuwd hoe dit 
patroon eruit zou zien als gehaakt kussen met het nieuwe Durable Soqs garen. Hoewel je zou 
verwachten dat er met dit garen sokken gebreid zouden worden, kunnen wij je zeggen dat het ook zeer 
geschikt is voor het haken van een kussenhoes.
 
Liza werkte dubbeldraads omdat het garen fijn is en het patroon beter uitkomt door met een dubbele 
draad te werken. Het eindresultaat is verrassend en zo anders dan het vloerkleed. 

Er werd gekozen voor de kleuren Antique pink en Dark mint, maar het patroon is uiteraard zeer geschikt 
voor alle kleurcombinaties.

Benodigdheden:
Durable Soqs
- 4 bollen Antique pink 227
- 4 bollen Dark mint 2133
- Opti rits 40 cm kleur
- Binnenkussen afmeting 40 x 60 cm
- Naaimachine
- Bijpassend naaigaren

De afmeting van de kussenhoes is ongeveer 30 x 50 cm. Voor een strak en stevig kussen is er gebruik 
gemaakt van een 40 x 60 cm binnenkussen. 

Werkwijze:
De kussenhoes heb ik gehaakt in de Mochila techniek. Deze techniek wordt gebruikt om met meerdere 
kleuren in een toer te haken. Je steekt je haaknaald elke keer in de buitenste lus van de vaste van de 
vorige toer en je haakt om de kleuren/draden heen die je meeneemt.

Toer 1: Haak een ketting van lossen: eerst 65 groen en daarna 33 roze + 1 keer losse.

Toer 2: Daarna haak je 33 roze vasten. Let op! de 33e roze vaste maak je af met groen om vervolgens 
66 groene vasten te haken.
De 66e groene vaste haak je extra in de laatste groene losse. Dit is een extra vaste die als zijkant gaat 
dienen.
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Toer 3: Je haakt een keer losse en haakt vervolgens 65 groene vasten in de andere kant van de ketting 
van lossen. Je maakt de 65e groene vaste af met roze om vervolgens 34 roze vasten te haken.
De 34e vaste haak je extra in de 33e losse van de (andere kant van de) ketting.

Toer 4: Je gaat nu met het patroon starten. Let op! Met het wisselen van kleur b.v. van roze naar 
groen maak de laatste roze af met groen en als je weer verder moet met roze… maak je de laatste roze 
vaste af met groen en ga je verder met groen. 

Toer 5: En zo haak je rond en zie je het patroon en hoes ontstaan.

Toer 6: Als je klaar ben met het patroon haak je nog toer 5 in effen kleur rond om daarna in dat 
gedeelte een rits te naaien. Je speldt de rits vast om deze vervolgens vast te stikken. Let op! Laat de 
rits een stukje openstaan zodat je de hoes makkelijk binnenste buiten kunt keren. 

Veel haak plezier!
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Patroon:

Kant 1 voor rechtshandig  
Kant 2 voor linkshandig


