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Ontwerper Wolplein.nl 

 
Benodigdheden 

 Kleur/maat Aantal 

Pink Label Cotton Tube 33 Romy 11 

Binnenkussen 50x50cm  

Haaknaald 5mm  
 
 
Gebruikte afkortingen 

l. losse 

v. vaste 

rstkv. Reliëfstokje voor 

drstkv. dubbel reliefstokje voor 

Kreeftsteek  
 
Reliëfstokje voor: Een reliëfstokje voor maak je door een 
stokje te haken voor een andere steek van de vorige toer. 
(bij dit patroon is het niet de vorige toer maar 2 toeren 
lager) Je steekt de haaknaald dus niet in de bovenkant van 
de steek (door het v-tje) maar om de steek van de vorige 
toer. Dit gaat het makkelijkste bij stokjes en dubbele 
stokjes. Je steekt je haaknaald van rechts naar links voor de 
steek langs en haakt dan je stokje zoals altijd.   

Patroon 
Begin met een ketting van 64 l. + 1 l. Wil je groter of kleiner 
zorg dan dat je ketting van l. deelbaar is door 16 + 1. 
Na iedere toer haak je een keerl. 

1e toer: 64 v. 
2e toer: alle even toeren 64 v. 
3e toer: 1 v. 2 rstkv., 2 v., 6 rstkv., 4 v., 2 rstkv., 4 v., 
6 rstkv., 4 v., 2 rstkv., 4 v., 6 rstkv., 4 v., 2 rstkv., 4 v., 
6 rstkv, 2 rstkv., 2 rstkv, 1 v. (de rstkv. steek je om de v. 
2 toeren lager, dus in de oneven toer.) 
5e toer: herh. toer 3. 
7e toer: 1 v., 2 rstkv., 2 v., *sla 3 rstkv. over, haak 3 drstkv., 
haak nu de 3 drstkv. die je overgeslagen hebt (in volgorde 
die je normal ook zou haken)* 4 v., 2 rstkv., 4 v., herh. *-*, 
4 v., 2 rstkv., 4 v., herh. *-*,  4 v., 2 rstkv., 4 v., 1 v., herh. *-
* , 2 v., 2 rstkv., 1 v. (zie foto 1 en 2) 
8e toer: 64 v., let bij de kabel op dat je alle 6 de st. haakt. 
(zie foto 3 en 4) 
9e toer: herh. toer 3, haak bij de kabel eerst de 
onderliggende rstkv. en daarna de bovenliggende  rstkv. 
(je zult hierbij de bovenliggende rstkv een beetje opzij 
moeten duwen) (zie foto 5) 
10e t/m 92e toer: herh. toer 2 t/m 9 afwisselend. 
Eindig met toer 4. 
93e toer: Dit is 1 toer v. die je om het hele kussen haakt. In 

de hoeken haak je 3 v. Na 4 kanten terug bij de 1ste steek, 
hecht af. 

Achterkant 
Haak een ketting van 64 l. + 1 l. 
92 toeren 64 v., haak hierna ook een rand met v. om het 
werk. Hecht af. 

Afwerking 
Leg de 2 delen met de verkeerde kanten op elkaar en haak 
een kreeftsteek langs 3 zijden, doe je hoes om het 
binnenkussen en haak de laatste kant dicht. 
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