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Ontwerper Mieke Tollenaar 

 

Kant 1                                              Kant 2 
 
Benodigdheden 

 Kleur/maat Aantal 

Yarn and Colors Must-Have 044/Light Pink  
(Lichtroze) 

1 

Yarn and Colors Must-Have 046/Pastel Pink 
(Pastelroze) 

1 

Yarn and Colors Must-Have 038 mini/Peony Pink  
(Donkerroze) 

1 

Yarn and Colors Must-Have 076/Mint 
(Mintgroen) 

1 

Yarn and Colors Must-Have 077/Green Beryl  
(Groen) 

1 

Yarn and Colors Must-Have 087/Amazon  
(Donkergroen) 

2 

Yarn and Colors Must-Have 069/Petrol Bleu  
(Blauw) 

4 

Haaknaald  2,5, 3,0 en 3,5  

Stopnaald   

Yarn and Colors Cushion Square 40x40 cm  

   
Gebruikte afkortingen 

l. losse 

kl. keerlosse 

v. vaste 

hv. halve vaste 

st. stokje 

hst. half stokje 

dst. dubbel stokje 

stm. stokje meerderen 

vs. vasten samenhaken 

vm. vaste meerderen  
 
De basis van het kussen (kant 1 en 2) 
1e toer: Haak met haaknaald 3,5 met Donkergroen 89 l. en 
1 kl.  Ga verder met haaknaald 3,0 
2e toer: (2v, 5 hst., 3v.) Herhaal dit nog 8x maar eindig de 
toer met 2v. en 2 kl.   

3e toer: 89 hst., 2kl.  
4e toer: (2 st., 1 hst., 3v., 1 hst., 2 st. 1 dst.) Herhaal dit nog 
8x maar eindig de toer met 2 st. en 2 kl.   
5e toer: 89 hst., 2 kl. 
6e toer: (1 v., 1 hst., 2 st., 1 dst., 2 st., 2 v.) Herhaal dit nog 
8 keer maar eindig de toer met  1v. en 2 kl.  
7e toer: 89 hst., 2 kl. 
Herhaal toer 4 t/m 7. Gebruik daarvoor de volgende 
kleuren: 
Toer 1 t/m 9: Donkergroen 
Toer 10 t/m 11: Blauw  
Toer 12 t/m 17: Donkergroen 
Toer 18 t/m 21: Blauw 
Toer 22 t/m 25: Donkergroen 
Toer 26 t/m 31: Blauw 



© Dit patroon is eigendom van Wolplein.nl en mag niet zonder toestemming digitaal of fysiek verspreid worden. 

 
 

Toer 32 t/m 33: Donkergroen 
Toer 34 t/m 67: Blauw 
Toer 78: Blauw (2 hst., 5 v., 3 hst.) Herhaal dit nog 8 
keer maar eindig met 2 hst. en 1l.. 
69e toer: Haak verder langs de linker zijkant met 5 
vasten per 2 ‘golfjes’. Gebruik daarbij de kleur zoals 
deze zich aan je voordoet. (Zie foto hiernaast) 
Haak langs de rechter zijkant net zoals de eerste 
zijkant. Hecht af. De eerste kant is nu klaar. 
Haak op dezelfde manier nog een kant van je 
kussen. Bewaar deze tot de overige onderdelen 
klaar zijn.  
 
De kleinste lotusbloem (kant 1) 
De blaadjes: 
1e toer: Lichtroze, haaknaald 2,5 
Haak 7 l., 1 kl., 7 hv., 1l., 1 hv. in de 1e l. 
Haak verder alle toeren in de achterste lussen. 
2e toer: Ga verder langs de eerste kant van toer 1. 
7v., in de l. aan de bovenkant (1 hv., 1l., 1 hv.), Terug aan de 
andere kant 7 v., 1l. Daarna 1 hv. in 1e l. van toer 1 en 1 hv. 
in 1e hv. van toer 2. 1l.  
3e toer: 6v., 2 hv., 2l., 1 l. overslaan, 2l., 2 hv., 6v., 1l., 1 hv., 
1 overslaan, 3 hv langs de onderkant van het blad, 1l.  
4e toer: 4 hv., 3v., 2 hv., (1 v., 1 l., 1 v.) in bovenste l., 2 hv., 
3v., 4 hv., 1 hv in middelste steek van de onderkant van het 
blad. Hecht af.  
5e toer: Hecht donkerroze aan in 1e steek van toer 4. Haak 
11 hv. in de bovenste lussen van toer 4, 1 hv. in bovenste 
losse van toer 4., 1l., 1 hv. in dezelfde steek, 10 hv., hecht 
af. Haak op deze manier nog 5 bladeren.  
Speld de blaadjes op elkaar in de vorm van een lotus. Zet de 
bladeren aan de achterkant met naald en draad aan elkaar 
vast. Het geheel houdt van zichzelf een wat bolle vorm. 
 
Het steeltje: 
Dit wordt gelijktijdig met 2 kleuren gehaakt: een draad 
waarmee je lossen haakt en een ‘meeloopdraad’.  
Maak één beginlus van 2 draden: één groene en één 
donkergroene. Je haakt op de volgende manier: 
1e toer: Je haakt op de gebuikelijke manier lossen met 
donkergroen maar voordat je de draad aan de achterkant 
oppakt maak je een omslag (van boven naar beneden) met 
kleur groen. Daarna de omslag met de donkergroene draad. 
Je hebt nu 3 lussen op je naald (de eerste lus met 2 draden 
telt als 1 lus) Haal nu de donkergroen draad door de omslag 
en de (dubbele) lus. Herhaal dit. De donkergroen draad is 
de draad waarmee je een ketting van lossen haakt, de 
groene is de ‘meeneemdraad’  Op die manier krijg je een 
soort koordje. Bij 16,5 cm stop je.  
2e toer: Je haakt nu alleen verder met groen. Haak 2l. Haak 
10 st. in de laatste lus van 087. Haak een hv.in de 2e l. van 
deze toer. Trek de laatste lus van donkergroen strak maar 
knip nog niet af. Je maakt op die manier een soort kelkje. 
Vouw dit dubbel. 2l.  

3e toer: Haak de voor- en achterkant van het kelkje als 
volgt aan elkaar: 1v., 1vm., 1v., 1vm., 1v. Hecht af. Knip 
zodanig af dat je straks nog voldoende draad hebt om het 
kelkje aan de bloem te bevestigen. 
4e toer: Steek je haaknaald in de laatste lus van 
donkergroen en haak langs de zijkant van het kelkje 5 hv. 
Hecht af. (zie foto vorige bladzijde) 
5e toer: Pak de donkergroene draad onder aan het kelkje op 
en haak daarmee een rij hv. langs de rechterkant van het 
kelkje. Hecht af. 
Afwerking: Naai nu met groen het kelkje vast aan de 
bloem. Leg dit weg tot je het kussen af gaat maken.  
 
De middelgrote lotusbloem (kant 1)  
De blaadjes:  
Haak met haaknaald 2,5. Begin met lichtroze. Haak alles in 
de achterste lussen. 
1e toer: 14 l., 1 kl. Terug met 14 hv., 1l. 
2e toer: 1 hv., 2v., 5 hst., 4v., 3 hst., 1l., 2 hv., 4v., 5 hst., 
2v., 1 hv. Hecht af. 
3e toer: Ga verder met pastelroze en hecht aan in de 1e 
steek van toer 2. 1 hv., 3v., 7 hst., 2v., 2 hv., 2l., 2 hv., 2v., 7 
hst., 3v., 1 hv., 1l., 2 hv langs de onderkant van het blad, 1 l. 
4e toer: 2 hv. 3v., 5 hst., 3v., 3 hv., 1l., 3 hv., 3v., 5 hst., 2v., 
3 hv., Hecht af. 
5e toer: Ga verder met donkerroze. Hecht aan in de 1e 
steek van toer 4. Haak langs de zijkant van het blad een rij 
hv. in de buitenste lussen. Op de top keren met 1l. en langs 
de andere kant ook een rij hv. Eindig bij de laatste steek van 
toer 4. Hecht af. Haak op deze manier nog 5 blaadjes.  
Strijk de bladeren wat plat en speld ze op elkaar in de vorm 
van een lotus. Zet de bladeren aan de achterkant met naald 
en draad aan elkaar vast. Het geheel houdt van zichzelf een 
wat bolle vorm. 
 
Het steeltje: 
1e toer: Leg een beginlus in een groene draad op ca 25 cm 
vanaf het begin van de draad. Haak een koordje zoals bij 
toer 1 van de kleinst lotusbloem staat beschreven, maar nu 
zijn zowel de ketting als de ‘meeloopdraad’ beide dezelfde 
kleur. Stop bij een lengte van 9 cm.  
2e toer t/m 4: Als toer 2 t/m 4 van de kleinste lotusbloem.  
5e toer: Hecht onderaan het steeltje een donkergroene 
draad en en haak langs de donkergroen kant een rij hv. Als 
je bij het kelkje aankomt haak je nog een rij hv. langs de 
rechter kant van het kelkje. Hecht af. 
7e toer: Haak op dezelfde manier een rij hv. met groen 
langs de andere kant van het steeltje. Hecht af. 
Afwerking: Naai nu het kelkje vast aan de bloem en bewaar 
het tot je het kussen af gaat maken.  
 
De grootste lotusbloem (kant 2) 
Haak met haaknaald 2,5. Begin met lichtroze. Haak alles in 
de achterste lussen. 
1e toer: 20 l., 1 kl., terug met 20 hv., 1 kl. 
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2e toer: 2 hv., 4v., 6 hst., 5v., 3 hv.. In de kl van toer 1: 1l en 
1 hv. Ga aan de andere kantterug met 2 hv., 5v., 6 hst., 4v., 
2 hv. Hecht af. 
3e toer: Ga verder met pastelroze.  
Hecht aan in de 1e steek van toer 2 en haak verder als volgt: 
4v., 10 hst., 6v., 1 hv., 1l., 1 hv, 6v., 10 hst. 3v., 1l. Haak 
verder langs de onderkant van het blad: 3hv., 1l. 
4e toer: 5v., 10 hst., 2 v., 4 hv., 1l., 4 hv., 2v., 10 hst., 5v., 1l. 
Verder langs de onderkant: 5 hv., 1l.  
5e toer: 6v., 8 hst., 3v., 4 hv., 1l., 4 hv., 3v., 8 hst., 6v., 1 hv. 
Hecht af. 
6e toer: Ga verder met donkerroze 
Haak langs de zijkant van het blad een rij hv. in de buitenste 
lussen. Op de top keren met 1l. en langs de andere kant ook 
een rij hv. Eindig bij de laatste steek van toer 5. Hecht af.  
Haak op deze manier nog 5 blaadjes. Strijk de bladeren wat 
plat en speld ze op elkaar in de vorm van een lotus. Zet de 
bladeren aan de achterkant met naald en draad aan elkaar 
vast.  
 
Het kelkje 
1e toer: Haak met groen 10 l. en sluit met een hv.  
2e toer: 1l., 10v en sluit met een hv. 
3e toer: 2l. 1 vm., 3v., 1 vm. (7 steken). Hecht af.  
Vouw het kelkje dubbel en naai de 7v. met groen vast aan 
de bloem.  
 
Zaaddoos 1 (kant 2) 
De oneven toeren haak je met donkergroen in beide lussen. 
De even toeren haak je met groen in de achterste lussen.  
Neem na elke toer de draad van de vorige toer mee. 
1e toer: Maak de beginlus van je ketting op ca 15 cm vanaf 
het begin van de draad en haak 17 l., 1kl.  
2e toer: 7 st., 4 hst., 3v., 3 hv., 1 kl. 
3e toer: 3hv., 14 v.,  
4e, 6e, 8e en 10e  toer: als toer 2 
5e, 7e, 9e en 11e toer: als toer 3 
12e toer: 7 st., 4 hst., 6v. Haak verder met groen langs de 
onderkant 6v waarbij je de laatste v. haakt in de 1e steek 
van toer 1., 1 kl.  
13e toer: 3x 2vs. Hecht af. 
 
De steel: 
14e toer: Haak een steel zoals beschreven bij de kleinste 
lotusbloem. Neem voor de kettingdraad groen en voor de 
meeloopdraad donkergroen. Stop bij 22 cm lengte. 
15e toer: Haak verder met de groene draad 3 hv over de 
voet van de zaaddoos en hecht af. Hecht de donkergroen 
draad ook af.  
16e toer: Haak met de begindraad van toer 1 een aantal  
vasten langs de voet van de zaaddoos tot je bij de 
donkergroene meeloopdraad van de ketting bent. Hecht af.  
17e toer: Hecht aan het begin van het steeltje een draad 
groen aan en haak hv. langs het gehele steeltje. Als je bij de 
voet van de zaaddoos aankomt haak je nog een aantal hv 

langs de rechterkant van de voet van de zaaddoos. Hecht 
af.  
 
Zaaddoos 2 (kant 2) 
Deze haak je hetzelfde als zaaddoos 1 maar neem groen 
i.p.v. donkergroen en neem mintgroen i.p.v. groen. De 
lengte van het steeltje 13,5 cm. 
 
Samenstellen van de voor- en achterkant. 
Stap 1:  
Leg de 3 lotusbloemen en de 2 zaaddozen op de voor- en 
achterkant van het kussen zoals op de foto’s op pagina 1 
bovenaan en naai ze met een passende kleur draad 
onzichtbaar vast. 
Stap 2: 
Haak aan kant 1 en aan kant 2 rondom een rij stokjes in de 
kleur zoals deze zich aan je voordoet. Zorg dat je daarbij 
netjes aansluit bij de onderkant van de steeltjes en bij het 
kelkje van de grootste lotus  
Stap 3: 
Leg beide delen op elkaar. Haak vanaf kant 2 rondom een rij 
halve vasten in de kleur zoals deze zich aan je voordoet. 
Begin daarbij aan de bovenkant op ca 5 cm vanaf de hoek 
en haak verder langs de zijkant. Stop als je met de laatste 
keer moet wisselen van blauw naar groen.  
Ga verder aan de andere kant, daar waar het eerste blauwe 
golfje van de onderkant begint en haak verder naar boven 
tot ca 5 cm voorbij de hoek bovenaan in het blauw.  
Je hebt nu nog voldoende ruimte om alle losse draadjes van 
de kleurwisselingen aan de zijkanten, af te hechten. 
Haak nu de groene onderkanten aan elkaar vast. 
Stap 4: 
Doe nu door de opening aan de bovenkant het 
binnenkussen in je gehaakte kussenhoes en haak de 
opening aan de bovenkant dicht.  
 
Je kussen is klaar. 
Geniet ervan! 


