
 

 

Absolute beginners  

 

+- 40 cm x 45 cm 

o 2 bollen Dolce fuchsia  
o 1 bol Dolce paars  
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. 

• 1e toer: maak een magic ring en haak 3 lossen (telt als eerste stokje) en dan 14 stokjes; sluit de 

toer met een halve vaste. 

• 2e toer: 3 lossen en 2 stokjes in de eerste steek van de vorige rij, dit telt als de eerste hoek, dan *3 

stokjes, 3 stokjes in de volgende steek*. Van * tot * nog drie keer herhalen en eindigen met 3 

stokjes en sluiten met een halve vaste in de derde losse van het begin van de toer (er zijn nu 5 

hoeken gevormd).  

• 3e toer: 3 lossen en 2 stokjes in de eerste steek van de vorige rij, dit telt als de eerste hoek, dan *5 

stokjes, 3 stokjes in de volgende steek*. Van * tot * nog drie keer herhalen en eindigen met 7 

stokjes en sluiten met een halve vaste in de derde losse van het begin van de toer.  

• 4e toer: 3 lossen en 2 stokjes in de eerste steek van de vorige rij, dit telt als de eerste hoek, dan *7 

stokjes, 3 stokjes in de volgende steek*. Van * tot * nog drie keer herhalen en eindigen met 7 

stokjes en sluiten met een halve vaste in de derde losse van het begin van de toer.  

• 5e toer: 3 lossen en 2 stokjes in de eerste steek van de vorige rij, dit telt als de eerste hoek, dan *9 

stokjes, 3 stokjes in de volgende steek*. Van * tot * nog drie keer herhalen en eindigen met 9 

stokjes en sluiten met een halve vaste in de derde losse van het begin van de toer. 

• 6e toer: 3 lossen en 2 stokjes in de eerste steek van de vorige rij, dit telt als de eerste hoek, dan 

*11 stokjes, 3 stokjes in de volgende steek*. Van * tot * nog drie keer herhalen en eindigen met 

11 stokjes en sluiten met een halve vaste in de derde losse van het begin van de toer.  

• 7de toer: 3 lossen en 2 stokjes in de eerste steek van de vorige rij, dit telt als de eerste hoek, dan 

*13 stokjes, 3 stokjes in de volgende steek*. Van * tot * nog drie keer herhalen en eindigen met 

11 stokjes en sluiten met een halve vaste in de derde losse van het begin van de toer (80 stokjes). 

 

 

• De punten van de ster worden elk apart gehaakt over de middelste 15 steken van elke zijde 

(tussen iedere hoek: 13 steken en 1 steek van iedere hoek). Deze worden heen en weer gehaakt.  

• 1e rij: 3 lossen, 14 stokjes en keren met 3 lossen.  

• 2e rij: haak de eerste 2 en de laatste 2 steken samen (13 stokjes). 

• 3e rij: zoals 2e rij (11 stokjes). 

• 4e rij: zoals 2e rij (9 stokjes). 

• 5e rij: zoals 2e rij (7 stokjes). 

• 6e rij: zoals 2e rij (5 stokjes). 

• 7e rij: zoals 2e rij (3 stokjes). 

• 8e rij: de drie stokjes samen afhaken. 

• Haak de andere 4 punten zoals de eerste punt aan de basis. 

 

• Zoals de achterkant, alleen rij 3, 5,en 7 in het paars haken. 



 

 

• 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.  


