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WENDY’S MHAAKSELS  

BLOEMENKUSSEN 

 

 

Meer foto’s van het Wendy’s Mhaaksels bloemenkussen en het Wendy’s Mhaaksels bloemenkrukje vind je 

op www.wendysmhaaksels.nl   

 

Benodigdheden: 

2 bollen Barbante M van Huisje van Katoen (ik gebruikte de kleur zeegroen) 

Haaknaald 4 of 4.5 mm (kies je haaknaald afhankelijk van je “hand van haken”, dwz: haak je heel strak kies 

dan voor naald 4.5mm, heb je een wat losse hand van haken kies dan voor een 4mm haaknaald) 

Stopnaald 

Rond binnenkussen (ik maakte deze zelf) 

 

Gebruikte steken: 

l = losse(n) 

hv = halve vaste(n) 

v = vaste(n) 

st = stokje(s) 

rstv = reliëfstokje voorlangs 

sam = samenhaken 

stk = steek 

volg. = volgende 
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Opmerkingen vooraf: 

Iedere toer wordt gesloten met een halve vaste, tenzij anders aangegeven. De eerste lossen van iedere 

toer tellen als het eerste stokje/steek. 

Wat tussen *…* staat haak je het aangegeven aantal keer, dit aantal staat er steeds achter vermeld. 

De op het kussen gehaakte bloem telt 12 bloemblaadjes. In toer 1 tot en met 11 haak je eerst de 12 

bloemblaadjes richting het brede gedeelte, er gaan V’tjes ontstaan bovenop je haakwerk die de 

bloemblaadjes vormen die dus in de eerste 11 toeren eerst breder worden en vanaf toer 12 gaan we de 

bloemblaadjes weer sluiten. 

In het eerste gedeelte (dus bij het breder haken van de bloemblaadjes) haak je een stokje bovenin ieder 

rstv, zo meerder je iedere toer met 12 steken. Dit doe je NIET in toer 8 en 11, deze toeren haak je alleen 

stokjes in de stokjes en een rstv om het rstv uit de vorige toer. Deze toeren meerder je dus geen steken! 

Indien je werk te veel gaat golven (afhankelijk van je hand van haken) kun je ervoor kiezen om vaker een 

toer toe voegen zonder te meerderen. Denk er dan wel aan dat je dit noteert voor het tweede deel zodat 

je straks wel twee gelijke delen hebt. 

 

Indien uiteindelijk blijkt dat jij om welke reden dan ook aan twee bollen Barbante M onvoldoende garen 

hebt voor dit kussen dan kun je er uiteraard voor kiezen om garen bij te kopen maar eigenlijk is het vooral 

een graadmeter dat het kussen te “los” gehaakt is. Een goede richtlijn is dat je na het eerste deel van je 

kussen in ieder geval van de eerste bol nog garen over moet hebben om een toer vasten te kunnen haken, 

zo weet je dat je bij je tweede deel van het kussen genoeg garen over hebt voor het aan elkaar haken van 

je kussen. Is dit niet het geval, dan kun je ervoor kiezen om de laatste 1 of 2 toeren (T21 en evt T20) te 

haken in halve stokje ipv stokjes óf om de kussen delen aan elkaar vast te haken met halve vasten ipv 

vasten. Uithalen en opnieuw beginnen met een dunnere haaknaald of strakkere hand van haken is 1 van 

de andere opties.  

Er zijn dus altijd verschillende opties mogelijk. 

 

 

 

Haakpatroon: 
T1: 3l, 11st in mr (12) 

T2: 3l, rstv om de 3l uit de vorige toer, *1st in volg. stk, 1rstv om hetzelfde st uit de 

vorige toer* 11x (24) Foto 1 t/m 4 

T3: 3l, 1st, rstv om rstv uit vorige toer, *2st, 1rstv om het rstv uit vorige toer* 11x (36) 

T4: 3l, 2st, rstv om rstv uit vorige toer, *3st, 1rstv om het rstv uit vorige toer* 11x (48) 

T5: 3l, 3st, rstv om rstv uit vorige toer, *4st, 1rstv om het rstv uit vorige toer* 11x (60) 

T6: 3l, 4st, rstv om rstv uit vorige toer, *5st, 1rstv om het rstv uit vorige toer* 11x (72) 
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T7: 3l, 5st, rstv om rstv uit vorige toer, *6st, 1rstv om het rstv uit vorige toer* 11x (84) 

Let op: zie voor toer 8 de opmerkingen vooraf aan het begin van dit haakpatroon! 

T8: 3l, 5st, rstv om rstv uit vorige toer, *6st, 1rstv om het rstv uit vorige toer* 11x (84) 

T9: 3l, 6st, rstv om rstv uit vorige toer, *7st, 1rstv om het rstv uit vorige toer* 11x (96) 

T10: 3l, 7st, rstv om rstv uit vorige toer, *8st, 1rstv om het rstv uit vorige toer* 11x (108) 

Let op: zie voor toer 11 de opmerkingen vooraf aan het begin van dit haakpatroon! 

T11: 3l, 7st, rstv om rstv uit vorige toer, *8st, 1rstv om het rstv uit vorige toer* 11x (108) 

 

We gaan nu de 12 bloemblaadjes sluiten, de blaadjes worden smaller en er gaan zich vanaf nu per blaadje 

dus twee reliëfs op je haakwerk vormen. 

T12: 3l, 2st, 2st sam, 3st, 1rstv om rstv uit vorige toer (FOTO 1), 1st in rstv uit vorige toer 

(FOTO 2 en 3), 1rstv om hetzelfde rstv uit vorige toer als waar je zojuist het rstv omheen en het st in 

hebt gemaakt (FOTO 4), *3st, 2st sam, 3st, 1rstv om rstv uit vorige toer, 1st in rstv uit vorige toer, 

1rstv om hetzelfde rstv uit vorige toer als waar je zojuist het rstv omheen en st in hebt gemaakt* 

11x (120) 

Na deze toer ziet het er als volgt uit: 

 
T13: 3l, 3st, 2st sam, 1st, 1rstv om rstv uit vorige toer, 3st, 1rstv om rstv uit vorige toer,  

 *4st, 2st sam, 1st, 1rstv om rstv uit vorige toer, 3st, 1rstv om rstv uit vorige toer* 11x (132) 

T14: 3l, 2st sam, 3st, 1rstv om rstv uit vorige toer, 5st, 1rstv om rstv uit vorige toer,  

 *1st, 2st sam, 3st, 1rstv om rstv uit vorige toer, 5st, 1rstv om rstv uit vorige toer* 11x (144) 

T15: 3l, 2st, 2st sam, 1rstv om rstv uit vorige toer, 7st, 1rstv om rstv uit vorige toer,  

 *3st, 2st sam, 1rstv om rstv uit vorige toer, 7st, 1rstv om rstv uit vorige toer* 11x (156) 

T16: 3l, 2st sam, 1 st, 1rstv om rstv uit vorige toer, 9st, 1rstv om rstv uit vorige toer,  

 *1st, 2st sam, 1st, 1rstv om rstv uit vorige toer, 9st, 1rstv om rstv uit vorige toer* 11x (168) 

T17: 3l, 2st sam, 1rstv om rstv uit vorige toer, 11st, 1rstv om rstv uit vorige toer,  

 *1st, 2st sam, 1rstv om rstv uit vorige toer, 11st, 1rstv om rstv uit vorige toer* 11x (180) 

T18: 2l en 1st sam, 1rstv om rstv uit vorige toer, 13st, 1rstv om rstv uit vorige toer,  

 *2st sam, 1rstv om rstv uit vorige toer, 13st, 1rstv om rstv uit vorige toer* 11x (192) 
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T19: 2l, 2 rstv om beide rstv uit vorige toer samenhaken, 15st, *1rstv om rstv uit  

vorige toer + 1st + 1rstv om rstv uit vorige toer samenhaken (FOTO’s 1 tm 4) (hiermee vorm je de 

punten), 15st* 11x (192) 

T20:  3l, 191 st (192) 

T21: 3l, 191 st (192) 

Hecht af en werk de draad weg. Haak nog een zelfde deel maar hecht de draad niet af. 

Leg beide delen met de verkeerde kanten op elkaar, zorg dat de punten van beide zijden mooi boven 

elkaar komen. 

 
 

Haak beide delen door beide delen aan elkaar vast met vasten, je haakt dus 192 vasten rondom, hecht af 

met een hv en werk de draad weg. 

 

 Veel haakplezier!!!! 

 

 

 
© Dit haakpatroon is ontworpen en gemaakt door Wendy’s Mhaaksels. Het patroon blijft eigendom van Wendy’s 

Mhaaksels. Dit patroon is alleen voor persoonlijk gebruik. Het patroon en/of delen van het patroon mogen niet 

verveelvoudigd, gekopieerd, aangepast of doorverkocht worden. Dit alles geldt online, op schrift en op alle 

overige denkbare wijzen. Producten van het eindresultaat mogen niet worden verkocht. Het is niet toegestaan om 

de patronen, eindproducten, foto’s of andere producten van Wendy’s Mhaaksels te gebruiken voor commerciële 

doeleinden.  

Uiteraard mag u wel foto’s publiceren van het door u gemaakte (eind)product met vermelding van Wendy’s 

Mhaaksels als ontwerpster. Alle rechten voorbehouden aan Wendy’s Mhaaksels. 

 


