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Voorwoord
En zo kan gebeuren dat je het ene moment heerlijk zit te eten tijdens een paar dagen
weg met je man en het volgende moment besluit een boek te maken.
Dat moment vond plaats in mei vorig jaar. Ik wist niks van boeken maken. Ik wist
alleen dat ik er een wilde maken. En aan het begin van dat jaar had ik mezelf ten doel
gesteld eens iets te gaan doen zonder eerst precies te weten hoe dan.
Het resultaat heb je nu in handen.
Ik hoop dat het je veel plezier brengt, of je de patronen nou stap voor stap volgt of ze
slechts als inspiratie gebruikt en er je eigen draai aan geeft.
Mij heeft het boek in ieder geval, nu al, veel gebracht. Ik leerde hoe het is weer iets geheel nieuws op te pakken. Dat doe ik op mijn werk ook wel heel regelmatig, maar dan is
het op bekend terrein, met bekende mensen en in een bekend vakgebied. Het maken van
een boek was in alle opzichten nieuw. Alleen haken en naaien, dat kon ik al!
Hartelijke groet,
Janneke
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Kussenhoes naaien
Het is ontzettend handig om zelf een kussenhoes te kunnen naaien. Bijvoorbeeld om
met stofjes die jij leuk vindt precies dat kussen te maken dat past in jouw interieur.
Maar ook om een hoes te kunnen maken die mooi past bij je haakwerk, in de
afmetingen die jij wilt.

Benodigdheden
Voor een kussen van 40 cm hoog bij 65 cm breed:
➥ Stof voor de voorkant: 67 bij 42 cm (inclusief 1 cm naadtoeslag)
➥ Stof voor de achterkant (en flap): 77 x 42 cm (inclusief 1 cm naadtoeslag)
➥ Naaimachine
➥ Garen
➥ Schaar
➥ (Eventueel) lint

Vouw aan een korte kant van zowel de stof voor de
voorkant als de stof voor de achterkant een zoompje:
vouw 1 cm om naar de verkeerde kant van de stof en
vouw dit nog een keer om. Stik de zoom vast.
Zet eventueel de lintjes vast op de stof voor de
achterkant, op de plek waar de vouw komt van de
achterkant van het kussen naar de flap.
Leg de stof voor de achterkant met de goede kant
naar boven, leg de stof voor de voorkant erop met
de goede kant naar beneden.
Vouw de flap van de stof voor de achterkant over de
stof voor de voorkant.
Stik de lange kanten en een korte kant (die aan de
overkant van de flap).
Keer naar de goede kant en zet eventueel lintjes
vast aan zowel de voorkant als de achterkant van de
kussenhoes. Stop je binnenkussen erin en strik de lintjes dicht.
Voilà!
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Experimenteer met andere stoffen of combinaties van stoffen, andere afmetingen,
maak er applicaties op of naai bolletjes- of pipingband mee langs de naden. Je zult
zien: je krijgt elke keer weer een ander, helemaal eigen resultaat.

Bloemen haken
Nu je weet hoe je een eenvoudige kussenhoes kunt naaien, maak je met dit patroon
een haakwerk om op je kussenhoes te bevestigen.
De zeskantjes haak je tijdens het haken van de laatste toer aan elkaar: join-as-you-go
wordt dat genoemd.
Mijn kussenhoes meet 65 cm breed bij 40 cm hoog. Hiervoor haakte ik in totaal 33
zeskantjes en 4 halve zeskantjes.

Benodigdheden
➥ 7 kleuren katoen. Ik gebruikte Catania Charcoal 00393, Plum 00394,
Silver 00172, Wit 00106 en By Claire 1 Lichtroze 203, Oudroze 227 en
Lichtgroen 2158.
➥ Haaknaald 3 mm
➥ Stopnaald
➥ Schaartje

Dit is een perfect garenrestjesproject en je kunt het zo bont maken als je wilt. Ik vind
het het mooist om tenminste 7 kleuren te gebruiken, zodat je om een zeskantje nooit
twee keer dezelfde kleur hoeft te gebruiken. Maar hé, wie ben ik?
En als je goed kijkt, ging dat bij mij, ondanks het gebruik van 7 kleuren, ook wel een
keer mis. Ik joinde niet alleen as-I-went, ik pakte ook redelijk lukraak een kleur. Wil je
zeker weten dat je goed uitkomt met je kleuren, teken dan het patroon van tevoren in
kleur uit.
Het eerste zeskantje haak je volgens het basispatroon.
Haak eerst een proefbloemetje om te kijken hoe de afmeting van jouw bloemetje is.
Pas eventueel de grootte van je haaknaald aan of maak een ander aantal bloemetjes
om de voorkant van je kussen te bedekken. Mijn bloemetjes zijn 9 cm van de punt van
het bloemblaadje naar de punt van het tegenoverliggende bloemblaadje.
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Zeskantje
Start met een magische cirkel.
TOER 1 Haak 3 lossen (= 1 stokje) en 11 stokjes
in de magische cirkel. Sluit met een
halve vaste in de 3e losse.
TOER 2 Haak 2 lossen, sla de draad om de
haaknaald voor de derde losse, maar
haal niet door. Haak twee onafgemaakte stokjes, sla de draad nog
een keer om de naald en haal door
alle 4 lussen op de naald. Je hebt nu
drie stokjes samengehaakt, waarvan
de eerste bestond uit 3 (keer)lossen,
omdat dit het begin van de toer was.
In de rest van de toer haak je gewoon
drie stokjes samen. *4 lossen, sla 1 steek
over, 3 samengehaakte stokjes (3 sgst)
in de volgende steek*. Herhaal * tot *
4 keer, haak 4 lossen en sluit met een
halve vaste boven in de eerste 3 sgst.
TOER 3 Haak weer 3 sgst met keerlossen zoals
in de vorige toer, *2 lossen, 3 sgst in
dezelfde steek, 4 lossen, 3 sgst in de
volgende 3 sgst uit de vorige toer*.
Herhaal * tot * 4 keer, 2 lossen, 3 sgst
in dezelfde steek, 4 lossen, sluit met
een halve vaste.
TOER 4 Keer je werk, *1 losse (= 1 vaste), 4
lossen, in de 2-lossenboog tussen twee
3 sgst uit de vorige toer: {1 vaste, 3
stokjes, 1 losse, 3 stokjes, 1 vaste}, 4
lossen, 1 vaste om de 4-lossenboog*.
Herhaal * * waarbij je de laatste
vaste van de laatste herhaling in het
beginstokje van de vorige toer haakt.
Bij het volgende zeskantje stop je in toer 4 bij
de vijfde herhaling na de 3 stokjes. De losse die
daarop volgt, wordt een halve vaste óm de losse
van het eerste zeskantje (zie tekening op blz. 17).
Haak het zeskantje daarna af volgens schema.

Haakpatroon zeskantje
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