
 

 

Leergierige beginners  

 

+- 40 cm x 50 cm 

o 3 bollen Dolce ecru  
o Haaknaald 5 mm van Prym  
o Wolnaald van Prym 
o Vulling 1 kg 



 

 

 

• Haak het kussen in het rond, sluit elke toer met een halve vaste.  

• Begin met ecru en haak een ketting van 11 lossen + 3 keer lossen. 

• Toer 1: haak een stokje in de vierde losse vanaf de haaknaald. Haak nog 8 stokjes. Haak nu 6 

stokjes in de volgende losse van de ketting. Haak nu 9 stokjes aan de andere kant van de ketting. 

Dan nog 6 stokjes in de laatste losse. Sluit de toer met een halve vaste (30). 

• Toer 2: 3 lossen, 9 stokjes, dan de volgende 6 stokjes telkens dubbelen, 9 stokjes en de laatste 6 

stokjes dubbelen en de toer sluiten met een halve vaste (42). 

• Toer 3: 3 lossen, 9 stokjes, op de hoek 6x (1 stokje, 1 stokje dubbelen ), 9 stokjes, op de hoek 6x  (1 

stokje, 1 stokje dubbelen) en sluiten met een halve vaste (54). 

• Toer 4: zoals rij 3, maar dan op de hoeken (2 stokjes, 1 stokje dubbelen) x 6 (66). 

• Toer 5: zoals rij 3 maar dan op de hoeken (3 stokjes, 1 stokje dubbelen) x 6 (78). 

• Toer 6: zoals rij 3 maar dan op de hoeken (4 stokjes, 1 stokje dubbelen) x 6 (80). 

• Toer 7: zoals rij 3 maar dan op de hoeken (5 stokjes, 1 stokje dubbelen) x 6 (92).  

• Toer 8: zoals rij 3 maar dan op de hoeken (6 stokjes, 1 stokje dubbelen) x 6 (104). 

• Toer 9: zoals rij 3 maar dan op de hoeken (7 stokjes, 1 stokje dubbelen) x 6 (116). 

• Toer 10: zoals rij 3 maar dan op de hoeken (8 stokjes, 1 stokje dubbelen) x 6 (128). 

• Toer 11: zoals rij 3 maar dan op de hoeken (9 stokjes, 1 stokje dubbelen) x 6 (140).  

• Knip de draad af en sluit de toer. 

 

• De oren worden over 15 steken gehaakt met 22 steken tussen beide oren. De oren worden heen 

en weer gehaakt.  

• Rij 1: 15 stokjes. 

• Rij 2: haak de eerste en laatste 2 stokjes samen, zo heb je 13 stokjes.  

• Rij 3: herhaal rij 2, 11 stokjes. 

• Rij 4: herhaal rij 2, 9 stokjes. 

• Rij 5: herhaal rij 2, 7 stokjes. 

• Rij 6: herhaal rij 2, 5 stokjes. 

• Rij 7: herhaal rij 2, 3 stokjes.  

• Rij 8: haak de laatste 3 stokjes samen. 

• Haak het andere oor op dezelfde manier.  

 

• Haak op dezelfde manier als de achterkant.  

 

• Stop de losse draadjes in.  

• Haak de voor- en achterkant met vasten aan elkaar. Laat een kleine opening en vul het kussen op. 

Haak dan verder dicht.  

TIP: naai een kattengezichtje op het kussen met een ander kleur. 

 

 


