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Afmeting: 42 x 42 cm

Materiaal:
Schachenmayr Catania, 100 g in zwart kl. 
00110 en 30 g in oranje kl. 00281, anijs kl. 00245, 
pauw kl. 00146 en cyclaam kl. 00114.
1 Milward-haaknaald nr. 3,
stompe borduurnaald, 
1 kussenvulling in een bijpassende kleur.

Granny square: eerst een draadring maken: een 
lus maken en de draad net als bij een beginlus 
met de haaknaald erdoorheen halen, daarbij de 
draad niet aantrekken, maar de lus heel losjes 
laten. Nu voor het 1e stokje een omslag op de 
naald maken en het stokje om de draadlus 
heen maken. In totaal 12 stokjes in de draadlus 
haken, het laatste stokje met een halve vaste 
met het eerste stokje verbinden. Nu de draadlus 
aantrekken, zodat ring mooi gesloten is.
Nu volgens haakschema in totaal 36 granny 
squares in 12 verschillende kleursamenstellingen 
haken. 

Volgorde van kleuren voor variant A
Steeds 3 granny squares in deze kleur-samen-
stelling haken:
Granny A1: oranje, anijs, zwart
Granny A2: oranje, pauw, zwart

Granny A3: oranje, cyclaam, zwart
Granny A4: anijs, oranje, zwart
Granny A5: anijs, pauw, zwart
Granny A6: anijs, cyclaam, zwart
Granny A7: pauw, oranje, zwart
Granny A8: pauw, anijs, zwart
Granny A9: pauw, cyclaam, zwart
Granny A10: cyclaam, oranje, zwart
Granny A11: cyclaam, anijs, zwart
Granny A12: cyclaam, pauw, zwart

Proeflapje: 1 granny square = 6 x 6 cm (gerekt 
gemeten).

Instructies
De 36 granny squares volgens haakschema in 
de volgorde van kleuren volgens variant A, B of 
C haken. Maak voor elke granny square in de 
betreffende kleur voor het midden een draadlus 
en werk dan volgens haakschema. 

Afwerking
Volgens het schema 6x 6 granny squares voor 
de bovenkant van het kussen aan elkaar naaien: 
leg steeds twee delen met de goede kant naar 
beneden naast elkaar heen, met een draad in 
de passende kleur de achterste lussen van de  
stokjes aan elkaar naaien. 

Nu rondom het vierkant van 36 x 36 cm als volgt 
haken:
1e toer: (zwart) in elke steek  van de buitenranden 
1 vaste haken, bij de verbindings-naden tussen 
de vierkantjes steeds 1 stokje haken, op de vier 
hoeken steeds 3 stokjes = 75 steken per rand 
tussen de stokjes op de hoeken. 
2e toer: (zwart) in elke steek van de buitenranden 
1 half stokje haken, in de 3 stokjes op de hoeken 
steeds 2 halve stokjes in het 1e stokje, 3 stokjes 
in het middelste stokje en 2 halve stokjes in het 
3e stokje haken = 79 steken per rand tussen de 
stokjes op de hoeken.
3e toer: (oranje) in elke steek 1 vaste haken, ook 
bij de steken op de hoeken!
4e toer: (zwart) in elke vaste van de vorige toer 
1 half stokje haken. De hoeken met 1 steek naar 
links laten verspringen, d.w.z. in de vaste bij de 
middelste vs. op de hoek 2 halve stokjes haken, 
in de volgende vaste (deze vaste zit boven het 
linker stokje op de hoek van de voorlaatste toer)  
3 stokjes haken, in de volgende vaste nog een 
keer 2 halve stokjes haken = 83 steken per rand 
tussen de 3 stokjes op de hoeken.
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5e toer: (pauw) in elke steek van de vorige toer 
1 vaste haken, ook op de hoeken!
6e toer: (zwart) net als de 4e toer haken = 87 steken  
tussen de 3 stokjes op de hoeken.
7e toer: (cyclaam) deze toer op een hoek 
beginnen en de 1e vaste in het middelste stokje 
op de hoek haken. Nu 3 vasten, 1 picot (3 lossen, 
1 halve vaste in de onderste losse) haken. Nu 
afwisselend * 3 vasten, 1 picot, 1 vaste overslaan, 
vanaf * steeds herhalen tot de volgende hoek. 
Op de hoeken geen vasten van de vorige toer 
overslaan.

Nu met de hand met kleine steken de bovenkant 
op de voorkant van de kussenvulling vastnaaien. 
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schema voor 
1 kussen = 6 x 6 granny squares:

haakschema voor 1 granny square:

uitleg tekentjes:

       = halve vaste

       = losse

       = stokje

       = 2 samen doorgehaalde stokjes

als de tekentjes naar onderen toe naar elkaar toe 
getekend zijn, de steken in 1 steek uitvoeren
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