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Het haakpatroon van tas Zeeuwse Knop is al op 10 juli online gegaan en het kussen Zeeuwse 

knop stond nog steeds op mijn to-do lijst. Meestal haak ik iets twee keer zodat ik meteen bij 

de tweede keer een film van het haken kan maken.  

 

Eindelijk afgelopen week aan een nieuwe kussen Zeeuwse knop begonnen, gehaakt in 

Vintage Blue van Soft Mix van By Claire. Prachtige kleur vind ik, echt de kleur van de zee en 

deze kussen haak ik dan ook voor onze stacaravan in Burgh Haamstede.  

 
Bij kussen Zeeuwse knop kan je twee kanten uit, een voorkant met de Zeeuwse knop en een 

achter kant met verschillende gekleurde toeren. Zo kan je het kussen op meerdere manieren 

stylen, iets wat ikzelf heel leuk vind. Maar natuurlijk mag je ook twee keer de Zeeuwse knop 

haken of de achterkant in 1 kleur, dit mag je helemaal zelf bepalen. Maak een kussen die jij 

vooral leuk vindt. 
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Ik heb twee formaten kussens gemaakt, een grote met drie rijen popcorns en een iets kleinere 

met 2 rijen popcorns. Je kan dus zelf kiezen hoe groot je jouw kussen wilt maken. In dit 

haakpatroon uitleg over het grote kussen Zeeuwse knop.  

 
Haakpatroon van het kleine kussen Zeeuwse knop vind je hier: 

https://www.jufsas.com/post/kleinekussen 

 

 

Ik haak graag met soft mix van By Claire te koop bij Echtstudio. Het is stoere katoen, een mix 

van 50% katoen en 50% polyacryl, heerlijk dik en zacht garen dat niet kriebelt. 

https://www.jufsas.com/post/grotekussen
https://www.jufsas.com/post/kleinekussen
https://www.echtstudio.nl/?s=soft+mix
https://www.echtstudio.nl/
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Een kussen met een knipoog naar de provincie waarin we al 24 jaar met veel plezier wonen. 

Ik ben dan wel geen echt Zeeuws meisje maar voel me wel verbonden met Zeeland. Het is 

hier zo prachtig. Dus de Zeeuwse knop moest centraal staan bij het ontwerp. 

 

De Zeeuwse knop of knoop heeft een geschiedenis die teruggaat tot eind zeventiende eeuw, 

de tijd van Michiel De Ruyter. De mannen droegen de knopen destijds op hun hemd, jas of op 

hun boord als 'keelknoop'. Later droegen de vrouwen hem ook als sieraad, bijvoorbeeld als 

mutsspeld of als broche. De knopen werden gemaakt van zilver of goud en waren destijds een 

statussymbool: hoe groter de knoop, hoe rijker en belangrijker de drager was. 

 

Steun juf Sas 
Ben je blij met dit gratis patroon, steun dan Juf Sas. Mijn patronen bied ik gratis aan, dat wil 

ik ook zo houden. Het is ook zo'n gedoe om voor een paar euro een patroon te verkopen. 

Mocht je juf Sas toch een kopje koffie gunnen kun je een donatie doen met een zelf gekozen 

bedrag. Ik waardeer het zeer, super bedankt alvast, alle kleine beetjes helpen! 

 

Gebruikte steken: 
-magische ring 

-losse 

-halve vaste 

-vaste 

-stokje 

-popcorn van 5 stokjes 

 

Afmetingen:  
Het grote kussen heeft een diameter van 45 cm  

 

Wat heb je nodig voor het grote kussen Zeeuwse knop: 
-4 bollen soft mix van By Claire kleur Jade 026 

-1 bol soft mix van By Claire kleur ocher 034 

-1 bol soft mix van By Claire kleur vintage blue 017 

-haaknaald 6  

-schaar 

-stopnaald 

https://www.jufsas.com/post/grotekussen
http://www.jufsas.com/doneer
http://www.jufsas.com/doneer
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-vulling 

-eventueel een label(voor meer info over eigen label, zie https://www.jufsas.com/post/label) 

 

Hoe maak je kussen Zeeuwse knop: 
Let op: Je sluit elke toer met en halve vaste. Ik geef in patroon aan wanneer je haakwerk moet 

draaien. Haak bij een toer met vasten aan het begin een keerlosse. 

 

Film met uitleg: 
Bekijk voordat je het kussen gaat haken, eerst de film, hierdoor wordt het uitgeschreven 

haakpatroon vaak veel duidelijker. 

https://youtu.be/jm2np_aow4g  

 

 
De zeeuwse knop 1x met Jade: 
Start met een magische ring met haaknaald 6. 

Toer 1: 
Haak in de magische ring 6 vasten  

Toer 2: 
Haak in iedere vaste 2 vasten*, in totaal 12 vasten 

Toer 3: 
Haak 1 vaste, haak in de volgende vaste 2 vasten, in totaal 18 vasten 

Toer 4 t/m 6: 
Haak 18 vasten  

Toer 7: 
Haak in iedere vaste 2 stokjes in de achterste lus, totaal 36 stokjes 

Toer 8: 
Haak 1 stokje in de achterste lus, in volgende stokje, 2 stokjes in de achterste lus, in totaal 

54 stokjes 

Nu draai je haakwerk 

Toer 9: 
Haak 1 vaste, *haak 1 Popcorn van 5 stokjes, haak 2 vasten, je eindigt met 1 vaste in totaal 

haak je 18 popcorns 

Draai nu weer je haakwerk 

Toer 10: 
Haak 1 stokje, in het volgende stokje 2 stokjes, in totaal 81 stokjes 

https://www.jufsas.com/post/grotekussen
https://www.jufsas.com/post/label
https://youtu.be/jm2np_aow4g
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Toer 11: 
Haak 81 stokjes in de achterste lus 

Toer 12: 
Haak 2 stokjes in de achterste lus, in het volgende stokje haak je 2 stokjes in de achterste 

lus, in totaal 108 stokjes 

Nu draai je haakwerk 

Toer 13: 
Haak 1 vaste, haak 1 Popcorn van 5 stokjes, haak 2 vasten*, je eindigt met 1 vaste, in totaal 

haak je 36 popcorns 

Draai nu weer je haakwerk 

Toer 14: 
Haak 5 stokjes, in zesde stokje 2 stokjes, in totaal 126 stokjes  

Toer 15:  
Haak 126 stokjes in de achterste lus 

Toer 16:  
Haak 8 stokjes in de achterste lus, in negende stokje 2 stokjes in de achterste lus, haak nog 

1 extra stokje in totaal 141 stokjes  

Je haakt in toer 16 een extra stokje (waar dat mag je zelf bepalen, anders kom je niet goed 

met het patroon en heb je totaal 141 stokjes.  

Nu draai je haakwerk 

Toer 17:  
Haak 1 vaste, haak 1 popcorn van 5 stokjes, haak 2 vasten, je eindigt met 1 vaste, in totaal 

haak je 47 popcorns  

Toer 18: 
Haak 5 stokjes, in zesde stokje 2 stokjes, je eindigt met 5 stokjes in totaal 166 stokjes  

Toer 19: 
Haak 166 stokjes in de achterste lus 

 
De gekleurde toeren 1x: Let op je haak vasten en stokjes door elkaar heen. 
Start met een magische ring met haaknaald 6. 

Toer 1 met jade: 
Haak in de magische ring 6 vasten 

Toer 2 met vintage blue: 
Haak in iedere vaste 2 stokjes, in totaal 12 stokjes 

Toer 3 met ocher in de achterste lus: 
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Haak in ieder stokje 2 stokjes in de achterste lus, in totaal 24 stokjes 

Toer 4 met jade in de achterste lus: 
Haak 1 vaste in de achterste lus, haak in de volgende vaste 2 vasten in de achterste lus, in 

totaal 36 vasten 

Toer 5 met vintage blue in de achterste lus: 
Haak 1 stokje, haak in de volgende vaste 2 stokjes in de achterste lus, in totaal 54 stokjes 

Draai je haakwerk 

Toer 6 met jade: 
Haak 54 vasten 

Draai je haakwerk 

Toer 7 met ocher: 
Haak 1 stokje, haak in de volgende vaste 2 stokjes, in totaal 81 stokjes 

Toer 8 met vintage blue in de achterste lus: 
Haak 81 stokjes in de achterste lus 

Toer 9 met jade in de achterste lus: 
Haak iedere derde stokje 2 stokjes in achterste lus, in totaal 108 stokjes 

Draai nu weer je haakwerk 

Toer 10 met jade: 
Haak 108 vasten 

Nu draai je je haakwerk 

Toer 11 met jade: 
Haak iedere zesde stokje 2 stokjes, in totaal 126 stokjes 

Toer 12 met vintage blue in de achterste lus: 
Haak 126 stokjes in de achterste lus 

Toer 13 met ocher in de achterste lus:  
Haak iedere negende stokje 2 stokjes in de achterste lus, in totaal 140 stokjes 

Nu draai je je haakwerk 

Toer 14 met jade:  
Haak 140 vasten 

Nu draai je je haakwerk 

Toer 15 met jade:  
Haak iedere zesde stokje 2 stokjes, eindig met 3 stokjes, in totaal 166 stokjes 

Toer 16 met jade in achterste lus: 
Haak 166 stokjes in de achterste lus 

 

Hoe zet je kussen Zeeuwse knop in elkaar: 
-Leg de twee goede kanten op elkaar en haak het kussen aan elkaar met halve vasten in de 

achterste en voorste lus (zie filmpje). Laat een opening over. 

-Vul het kussen (met een binnenkussen of alleen vulling) 

-Naai het laatste stukje dicht (zie filmpje) 

-Naai eventueel de label op het kussen 

 

 

Het grote kussen Zeeuwse knop is af! 

https://www.jufsas.com/post/grotekussen
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Haken met juf Sas op Instagram, Pinterest of YouTube 
Meer haakinspiratie, volg dan: 

juf Sas op Instagram @hakenmetjufSas 

juf Sas op Pinterest https://nl.pinterest.com/jufSascom/ 

juf Sas op YouTube https://www.youtube.com/user/jufsassie  

 

Nieuwsbrief 
Mis niks en schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van juf Sas 

https://www.jufsas.com/nieuwsbrief  

 

Haakpatroon in pdf: 
Als je dit patroon opslaat, bedenk dan even hoeveel tijd het me gekost heeft om dit voor jou te 

maken en hoeveel het jou dan waard is. 

 

Prima dat je dit patroon gebruikt, graag zelfs. Ik zou het leuk vinden als je mij als 

tegenprestatie voor het gratis patroon een foto van het eindresultaat mailt en op website/social 

media #jufsas #hakenmetjufsas gebruikt en doorlinkt naar https://www.jufsas.com/creatief 

 

Vragen 
Veel succes! Er is een speciale juf Sas facebook haak-en breigroep waar je je vragen in kunt 

stellen en mocht echt nog vragen hebben via contact op de site kan je me ook altijd bereiken. 

Ik pas alleen geen patronen aan, kan je geen advies geven over wol en haak niet op verzoek. 

Klik hier voor meer gratis haak- en breipatronen van juf Sas 
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