5404 – KUSSEN MET GEHAAKTE BLOEMEN
Afmeting: 50 x 50 cm.
Materiaal: Ambiance grijs (129) 4 bollen, Pittsburgh bordeaux (9111) 1 bol, paarsrose (9198) 1 bol,
roze (9180) 1 bol, ecru (9160) 1 bol, breinaalden nr. 6, haaknaald nr. 4 ½, 1 rits 50 cm lang.
Stekenverhouding: 15 steken en 20 naalden in tricotsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en
gebruik indien nodig andere naalden. Een bloem heeft een doorsnede van 8 cm.
Gebruikte steken:
Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de verkeerde kant.
Gehaakte bloem: haak 5 lossen en sluit met een halve vaste tot een ring. 1e toer: 1 losse, *3 lossen, 1
vaste in de ring, herhaal nog 2x vanaf *, eindig met 3 lossen en 1 halve vaste in de 1e losse, = 4
boogjes. 2e toer: 1 losse, haak om elk boogje van de 1e toer: 1 vaste, 4 stokjes, 1 vaste. Sluit elke toer
met een halve vaste. 3e toer: met 2 lossen achter het werk verder haken, *tussen de 2 middelste
stokjes van de vorige toer, om de lossenboogjes van de 1e toer 1 vaste en 5 lossen haken, herhaal
vanaf * nog 3, = 4 boogjes. 4e toer: haak om elk lossenboogje van de vorige toer: 1 vaste, 8 stokjes, 1
vaste. 5e toer: *4 lossen, achter het werk tussen de 2 middelste stokjes van de vorige toer, om de
lossenboogjes van de 3e toer 1 vaste haken, 4 lossen, 1 vaste van achter tussen 2 bloemblaadjes van
de 4e toer. Herhaal nog 3x vanaf *, = 8 boogjes. 6e toer: haak om elk boogje: 1 vaste, 6 stokjes en 1
vaste.
Werkwijze: Zet met naalden nr. 6 en Ambiance 65 steken op en brei tricotsteek tot 100 cm hoogte.
Kant af. Naai de rits onder de opzet- en afkantkant. Sluit de zijnaden. Haak met Pittsburgh 9
bloemen. Haak in verschillende kleuren, bijv. een bloem in 1 kleur, een bloem met de eerste 2 toeren
in 1 kleur en de laatste toeren in een andere kleur of een bloem in 3 kleuren, 2 toeren per kleur.
Verdeel de bloemen op het midden van de bovenkant van het kussen en naai deze in het midden van
de bloem vast.

