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INSTRUCTIES

Haak een trendy kussen met Ribbon XL-garen
Het kussen wordt ca.  
40x40 cm groot

Materiaalverbruik: 
1 bol Ribbon XL, zwart 323867
1 bol Ribbon XL, wit 323869
Haaknaald nr. 10, 981757
Zwarte twillstof, 304699,  
85x35 cm

Je hebt ook een binnenkussen 
nodig met de afmetingen  
40x40 cm.

Afkortingen:
ks = kettingsteek
vs = vaste steek
dst = dubbel stokje
l = lus

Z = zwart garen
W = wit garen

Ga als volgt te werk:
Als je in de achterste lus haakt, 
krijg je een mooie verhoogde 
structuur. 

Voor het golvende effect haak je 
vs op dst en dst op vs.
Begin met een ks op de rij met 
vs.
Begin met vier ks op de rij die 
begint met dst.
Knip het garendraad na iedere 
toer af; op elke rij verwissel je 
van kleur.

Haak 37 ks in kleur W (incl. een 
keersteek)
Toer 1: vs tot de toer klaar is in 
kleur W.
Toer 2: 1 ks, vs in achterste l tot 
de toer klaar is met kleur W.
Toer 3: haak in kleur Z in achter-
ste l: 6 vs, 5 dst, *5 vs, 5 dst*. 
Herhaal *-* totdat de toer klaar 
is.
Toer 4: als toer 2 met kleur W.
Toer 5: kleur Z: 4 ks (=1e dst), 
*5 dst, 5 vs* in achterste l.  Her-
haal *-* totdat de toer klaar is. 
Toer 6: als toer 2 met kleur W.

Herhaal toeren 3-6 tot het eind 
van het werkstuk, tot een afmet-
ing van 40 cm.
Sluit de laatste toer af met vs 
in kleur W. Vervolgens weer 
terug haken met vs in achterste 
l met zelfde kleur. Alle draden 
knopen en vastzetten.

Knip twee stukken van  
30x40 cm uit de zwarte twillst-
of. Breedste rand twee keer  
1 cm omlaag vouwen, naaien en 
persen. Doe hetzelfde met het 
andere stuk. Leg de stukken op 
elkaar met een overlap, met de 
goede kant omhoog, zodat ze 
samen de afmetingen 40x40 cm 
hebben, naai de zijkanten aan 
elkaar bij de overlap.
Plaats een jeansnaald in de 
naaimachine. Werk de vastge-
naaide stukken en het gehaakte 
deel dubbel af, met de goede 
kant op elkaar. Keer binnen-
stebuiten.
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Gebreid grafisch kussen
Het kussen wordt ca. 25x50 cm 
groot

Brei robuuste grafische kus-
sens. Om voor bijzonder fraaie 
randen te zorgen, hebben we 
het geheel aan elkaar genaaid 
met transparant nylondraad.  

Materiaal:
Ribbon XL-garen. In totaal zijn 
er ca. 3 bollen nodig.

Wij hebben deze kleuren  
gebruikt :
323867 (zwart)
323868 (antracietmelange)
323689 (wit)
323870 (beige)
323871 (petrol)
323873 (roze)

981674 (breipennen 9 mm)
312575 (transparant nylondraad)
515430 (naalden)
304698 (witte twillstof) 
65x55cm
Je hebt een binnenkussen nodig 
met de afmetingen 25x50 cm

Afkortingen:
s = steken
rs = rechte steken
l = lus

Ga als volgt te werk:

Brei rechte steken op alle toer-
en. Elk vak wordt ca. 13x13 cm.
Meerderen doe je zo: Brei 1 s  
aan het begin van elke toer door  
2 rs in de eerste s te breiden 
(eerst in de voorste en vervol-
gens in de achterste l breien).
Minderen doe je zo: Brei de 2 
eerste s op de toer samen.

Driehoeken breien: Zet 3 stek-
en op. Brei 1 toer recht. Bij de 
volgende toeren meerder je 
aan het begin van de toer 1 
s. Herhaal het meerderen bij 
de volgende toeren tot je 19 s 
hebt. Verander van kleur. Brei 
een toer recht. Bij de volgende 
toeren minder je aan het begin 
1 s. Herhaal het minderen bij  
de volgende toeren tot er nog  
2 s op de pen zitten. Hecht af 

en trek vervolgens het garen 
door de laatste s.

Vierkanten breien: Zet 15 steken 
op. Brei 20 toeren en hecht af.

Aan elkaar naaien: Leg alle del-
en met de verkeerde kant tegen 
elkaar en naai ze aan elkaar 
met de nylondraad in de buiten-
ste steken. Zet de draden goed 
vast. Je kunt ook de knopen met 
een beetje allround-lijm vast-
lijmen, zodat ze niet omhoog 
glijden. 

Knip twee stukken van 25x30 cm  
uit de witte stof. Aan de korte 
kant twee keer 1 cm omlaag 
vouwen, naaien en persen. Doe 
hetzelfde met het andere stuk 
stof. Leg de twee stukken neer 
en laat ze elkaar zo overlappen 
dat ze samen de afmetingen 
25x50 cm hebben.  Naai het 
overlappende deel vast. Werk 
de vastgenaaide stukken en het 
breiwerk dubbel af en stop het 
binnenkussen erin.
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