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Haakpatroon speldenkussen groot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit patroon is eigendom van essiebirdies en gemaakt voor privégebruik. Het mag niet 
worden verkocht, als eigen uitgegeven worden of voor commerciële doeleinden worden 
gebruikt. Om mijn gratis patronen te blijven delen kun je me steunen d.m.v. “ Buy me a 
coffee” klik hier: https://ko-fi.com/essiebirdies 
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Benodigdheden: 
Haakkatoen in vrolijke kleurtjes 
Haaknaald 2,5 mm 
Poppenvulling 
Schaar en stopnaald 
 
Afkortingen: 
L = losse 
V = vaste 
2v in de volgende v (=meerderen) 
2v samen haken (=minderen) 
Hv = halve vaste 
St = stokje 
 
Patroon 
Bodem: 
Toer 1: met huidkleur; 6v in een ring (6) 
Toer 2: (2v in elke v) 6x (12) 
Toer 3: (v, 2v in de volgende v) 6x (18) 
Toer 4: (1v, 2v in de volgende v, 2v) 6x, eindig met 1v (24) 
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Toer 5: (2v in de volgende v, 3v) 6x (30) 
Toer 6: (2v,2v in de volgende v, 4v) 6x, eindig met 2v (36) 
Toer 7: (2v in de volgende v, 5v) 6x (42) 
Toer 8: (3v, 2v in de volgende v, 6v) 6x, eindig met 3v (48) 
Toer 9: (2v in de volgende v, 7v) 6x (54) 
Toer 10: haak in de achterste lussen, 54v (54) 
Toer 11: (7v, 2v samen haken) 6x (48) 
Toer 12 en 13: 48v (48) 
Toer 14: (2v in de volgende v, 7v) 6x (54) 
Toer 15- 19: 54v (54) hecht af 
 
 
Bovenkant: 
Toer 1: met zwart; 6v in een ring (6) 
Toer 2: (2v in elke v) 6x (12) 
Toer 3: (v, 2v in de volgende v) 6x (18) 
Toer 4: (1v, 2v in de volgende v, 2v) 6x, eindig met 1v (24) 
Toer 5: (2v in de volgende v, 3v) 6x (30) 
Toer 6: (2v,2v in de volgende v, 4v) 6x, eindig met 2v (36) 
Toer 7: 36v (36) 
Toer 8: (2v in de volgende v, 5v) 6x (42) 
Toer 9: (3v, 2v in de volgende v, 6v) 6x, eindig met 3v (48) 
Toer 10 en 11: 48v (48) 
Toer 12: (2v in de volgende v, 7v) 6x (54) 
Toer 13 en 14: 54v (54) 
Toer 15: haak in de voorste lussen; 3l, 3st, sla een steek over, hv in de volgende steek, (4st, 
sla de volgende steek over, hv in de volgende steek) herhaal (-) tot einde toer en hecht af. 
  
Om de bovenkant van het kussen te verstevigen haakte ik toer 1 t/m 9 van de bovenkant 
nog een keer en bevestigde dit deel in de bovenkant. 
 
Knip een kleine cirkel uit een stuk karton en plaats dit op de bodem voor de stevigheid. 
 
Borduur ogen en wenkbrauwen met zwart draad en een mond met rood. (Doe dit voordat je 
de boven- en onderkant aan elkaar naait). 
 
Naai de boven- en onderkant vast. Vul met poppenvulling voordat je het laatste stukje 
dichtnaait. 
 
Decoreer met roosjes. 
 
Roos: 
30l, start in de 2e l vanaf de naald, ( 2st, hv in de volgende steek, 3l ) herhaal tot einde, hecht 
af en vouw in roosjesvorm. 
Ik maakte ook een paar roosjes met dikker glitter garen en maakte daarvoor een ketting van 
20l i.p.v. 30. 
Voor de roosjes aan de zijkant van het hoofd maakte ik ook een ketting van 20l i.p.v. 30. 
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Speldjes erin steken en klaar is je speldenkussen! 
 
Veel plezier met haken, liefs Esther  

Op www.essiebirdies.wordpress.com vind je nog meer leuke haakpatronen (zowel gratis als 
kooppatronen) 
Ik zie jullie creaties graag op Facebook en Instagram. Als je me tagt deel ik je creatie in mijn 
Insta stories! 
Facebook en Instagram: @essiebirdies #essiebirdiespattern  

 

 

 

 

 

 


