Nederlandse vertaling gemaakt door Rita van Someren voor Haken voor Iedereen –
https://www.facebook.com/groups/1504090789893677/ en Summerday’s Creations https://www.facebook.com/Summerdays-Creations-1676316205983717/
Dit patroon mag niet in andere groepen, websites, blogs etc. gedeeld worden.
Het originele patroon is van : http://littlemonkeyscrochet.com/bean-stitch-accent-pillow/

Bean Stitch Accent Pillow Crochet Pattern
Niveau: makkelijk
Maat: 29.21 cm x 29.21 cm (past om een vierkant kussen van 30 cm)
Haaknaald: 5.5mm en 5.0mm
Garen: Ik heb gebruikt ca. 275 yards van Vanna's Choice (van Lion Brand), een #4 aran gewicht garen.
De verdeling is als volgt:
Kleur A (ribbel): Vanna's Choice "Linen" (ca. 75 yards)
Kleur B (overig deel): Vanna's Choice "Graphite" (about 200 yards)
Tevens nodig: Stopnaald om draadjes af te werken, ca. 30 cm binnenkussen
Proeflapje: 15 rijen van ribbel (als aangegeven in het 1e deel van het patroon) zal ca. 10 cm meten (niet
gerekt).
Gebruikte afkortingen:
ST/STS (stitch/stitches) – steek / steken
SL ST (slip stitch) – halve vaste
SK (skip) - overslaan

CH (chain) – ketting / lossen
SC (single crochet) - vaste
BLO (back loops only) – alleen in de achterste lus haken
Speciale Seek:
Bean Stitch (Bonensteek) – Steek de haaknaald in de steek, omslaan, draad door lus halen (2 lussen op
de haaknaald), draad omslaan, haaknaald in dezelfde steek insteken, draad omslaan en draad doorhalen
(4 lussen op de haaknaald), draad omslaan, haaknaald in dezelfde steek insteken, draad omslaan en
doorhalen (6 lussen op de haaknaald), draad omslaan en door alle 6 lussen halen, haak 1 losse om de
steek te sluiten.
Notitie:
(1) Het patroon is in Amerikaanse standaard termen geschreven en waar mogelijk de nederlandse
termen toegepast.
(2) Begin lossen gelden niet als steek.
(3) Maak 2 delen.
(4) Elke kant van het kussen wordt in één stuk gemaakt (met kleurveranderingen). Met andere woorden,
het 2e ribbel deel wordt niet apart gehaakt en niet apart aangenaaid. Wanneer beide delen compleet zijn,
volg dan de instructies om deze aan elkaar te maken met het binnenkussen er tussenin.
---------------1e deel: eerste ribbel
Om te beginnen: met grootste haaknaald en kleur A, 9 lossen.
Rij 1: vaste in 2e losse vanaf de haaknaald en in elke overgebleven steken. (8)
Rijen 2-40: 1 losse, keren. Vaste in 1e steek. Vasten in BLO (achterste lussen) van elke 6 volgende
steken. Vaste in de laatste steek. (8)
--------2e deel: middendeel van het kussen
Middendeel, rij 1: 1 losse, niet keren. Vasten gelijkmatig langs de lange rand van de ribbel, haak 1vaste
in elke ribbelende rij (de hoge en lager liggende steken). (40)
Wissel naar kleur B, hecht de vorige kleur af.
Rij 2: 1 losse, keren. Vaste in elke steek. (40)

Notitie: Op dit punt beginnen wij met de Bean Stitch (Bonensteek). De grootte van deze steek kan
ervoor zorgen dat u uw spanning onbedoeld aanzienlijk verliest. Om dit te verhelpen, kunt u
overschakelen naar een kleinere haaknaald. De ribbel strekt zich om het hoofdkussen zodat het niet
noodzakelijk is dat uw bonensteek rijen precies dezelfde lengte hebben als uw streep rijen, maar meet
de bonensteek rijen zo nu en dan om ervoor te zorgen dat de bonen niet zo losjes zijn dat de lengte meer
is dan 11,5 inch (29,21 cm). Als dat het geval is, dan een nog kleinere haaknaald nemen.
Rij 3-22: 1 losse, kerenn. 1e steek overslaan, bonensteek in volgende steek. (volgende steek overslaan,
bonensteek in volgende steek). (40, of 20 bonen steken)
Notitie: Indien u naar een lagere haaknaald bent gewisseld voor rijen 3-22, kunt u nu weer terug
wisselen naar de eerdere haaknaald.
Rij 23: 1 losse, keren. Vaste in elke steek. (40)
Wissel naar kleur A, hecht de vorige kleur af.
Rij 24: 1 losse, keren. Vaste in elke steek. (40)
--------3e deel: laatste ribbel
In deze sectie creëren we de 2e ribbel door verticale ribbels te maken en ze vast te leggen met slipsteken
naar de laatste rij van het lichaam. We zullen een beetje naar "Rij 24" verwijzen. Dat is de laatste rij
van het lichaam van het kussen dat we hebben afgerond, en dat is waar de ribbels aan bevestigd zal
worden.
Met de haaknaald nog in de laatste steek van rij , 9 lossen.
Laatste ribbel, rij 1: werk keren en vaste in de 2e losse vanaf de haaknaald en vasten in elke
overgebleven steek (Fig. A). halve vaste in de 1e vaste van rij 24, dan halve vaste in de volgende steek
van rij 24 (Fig. B). (8, plus de 2 halve vasten van rij 24)

Rij 2: 1 losse, keren. Sla de 2 halve vasten over van rij 24 (Fig. C), vaste in BLO (achterste lussen) van
elk van de volgende 7 steken van de ribbel. Halve vaste in de laatste steek (Fig. D). (8)

Rij 3: 1 losse, keren. Vaste in de 1e ribbelsteek. Vaste in BLO (achterste lussen) van elke van de
volgende 7 steken van de ribbel. Halve vaste in elke van de volgende 2 steken van rij 24 (Fig. E). (8,
plus the 2 halve vasten van rij 24)

Rij 4: 1 losse, keren. Sla de 2 halve vasten van rij 24 over, vasten in BLO (achterste lussen) van elke
van de volgende 7 steken van de ribbel. Vaste in de laatste steek. (8)
Herhaal rijen 3-4 tot rij 24 (See Fig. F voor de foto). U zult moeten eindigen met 40 rijen ribbel, welke
het nummer is van de steken in rij 24.

Niet afhechten, maar neem even de tijd om netjes af te werken en ga dan verder naar de rand.

--------Rand
We moeten 40 steken langs elke rand van ons vierkant maken, en om het er goed uit te laten zien, gaan
we elke deel in eigen kleur maken. Vervolg met kleur A, 1 losse. Vasten gelijkmatig langs de lange
rand van de ribbel, haak 1 vaste in elke ribbel rij (de hoger en lager liggende steken) voor 40 vasten. 1
losse om de hoek omlaag, ga dan verder naar de volgende rand. Vaste in elk van de eerste 9 steken (8
ribbelsteekjes + Rij 1 van het lichaam). Bevestig kleur B (afb. G). (Opmerking: U kunt beslissen of u de
kleur wilt gebruiken die u niet gebruikt achter de huidige kleur, of bevestig het en bevestig het bij de
volgende geschikte sectie. Ik haakte de mijne mee.) Vasten langs de BEAN STITCH (bonen steek) deel van het kussen , Haak 1 vaste in elke BEAN STITCH (bonen steek) rij voor een totaal van 20
vasten. Vasteb in de laatste rij van kleur B (Rij 23, de rij van vasten). Schakel over naar kleur A.
Voltooi 9 meer vasten om de rand af te maken, dan 1 losse om de hoek rond te maken. Herhaal het
proces voor randen 3 en 4 en sluit dan een halve vaste aan de bovenkant van de eerste vaste.

Hieronder een overzicht:

Afhechten en draadjes wegwerken.
Beide delen aan elkaar maken
Houd uw kussen handig vast, hou het stukje samen precies hoe u wilt dat ze op het kussen worden
geplaatst. Kies een plek op de rand die het begin van een kleur A-deel is en bevestig kleur A door
dezelfde steek op beide stukjes (afb. H). 1 losse, dan halve vaste gelijkmatig door beide lagen rond de
gehele kleur A-deel (afb. I), haak (vaste, 1 losse,vaste) in elke hoek. Wanneer u naar de kleur B-deel
komt, bevestigt u kleur B en bevestigt u kleur A (of haak deze mee als u dat wenst) en ga door. Zodra u
ongeveer 3/4 van de omtrek van het kussen hebt gemaakt, vul dan uw kussenhoes binnenin (afb. J). Ga
verder met vasten over de rest van de toer.Sluit met een halve vaste naar de eerste vaste. Hecht af en
werk de draad netjes af.

Fouten in de vertaling voorbehouden. Mocht u deze onverhoopt toch tegenkomen, dan graag een
bericht naar Summerday Creations https://www.facebook.com/Summerdays-Creations1676316205983717/ en ik zal er dan voor zorgen dat de correctie zo snel mogelijk gedaan wordt.
Heel veel plezier met het maken van dit kussen!!
Groetjes,
Rita van Someren

