Patroon Kubushoesje
Ineens was de hype terug: de Rubiks Cube. Alleen ging mijn dochter niet voor de originele
van 4x4 vakjes maar voor de ‘Pocket Cube’ oftewel: 2x2 vakjes. Om te voorkomen dat hij op
school zoek zou raken of verwisseld zou worden met een ander exemplaar heb ik deze
kubushoesjes bedacht. Simpel, snel en ideaal om restjes op te maken!
Deze fototutorial is gebaseerd op de 2x2 maar kan uiteraard probleemloos aangepast
worden aan de 4x4, de 5x5 of de 10x10 (hij bestaat!!).

Gebruikt materiaal:
Restjes standaard katoen, merk maakt niet uit! Gooi alles lekker door elkaar 😊Voor één
kubushoesje heb ik ongeveer 25 gram katoen gebruikt.
Haaknaalden 2 en 2,5
Schaar
Stopper
Naald om draadjes weg te werken
Iets meer dan een uurtje tijd
Koffie, thee en altijd wat lekkers! 😉

Start:
Haak met haaknaald 2,5 een lossenketting, zo breed als je kubus. Ik haakte 12 lossen en
eentje extra als keerlosse.
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Toer 1:
Haak met haaknaald 2 1v in elke losse. Maak 1 keerlosse en draai je werk (12v)

Toer 2:
Herhaal toer 1 totdat je de hoogte van je kubus bereikt hebt. Bij mij waren 12 toeren van 12
vasten genoeg. Dit kan variëren per kubus door los of vast haken. Dit maakt niet uit. Het
mooiste is wel als je aantal toeren gelijk is aan je aantal steken. Dan haakt het mooier aan
elkaar vast maar is geen vereiste.
Haak op deze manier 5 vierkantjes in elke gewenste kleur. (Zie foto)
Werk de draadjes weg (kijk zelf wat je de mooiste buitenkant vindt) en leg ze neer zoals op
de foto. Let hierbij op dat je de lapjes zo neerlegt dat na het aan elkaar haken de toeren
horizontaal komen te liggen.
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In elkaar zetten:
Neem twee lapjes en onthoud goed wat de binnenkant wordt. Haak de twee lapjes aan de
zijde die de onderkant wordt aan de buitenkant aan elkaar met haaknaald 2,5.
Knip de draad niet af maar haak op dezelfde manier de overige lapjes aan de onderkant
vast. (Zie foto’s)
Sluit deze ronde met een hv in de eerste v en hecht beide draden af (48v)

Vervolg in elkaar zetten:
Hecht de draad vast aan de onderkant op de plek waar twee vierkantjes samengehaakt gaan
worden. Haak steeds twee vierkantjes met vasten aan elkaar tot je uiteindelijk een bakje
hebt. (Zie foto) Hecht alle draadjes af.
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Hecht een nieuwe kleur aan in een hoek aan de bovenkant en haak twee toeren vasten.
Haak in de hoeken gewoon door. Ik heb per zijde 12 vasten dus kom in totaal op 48 vasten
(zie foto links)
Start de volgende toer met 2 lossen, haak 1 stokje in dezelfde steek en haak vervolgens vier
toeren stokjes (zie foto rechts) Dit ziet er nu heel vreemd uit. Geeft niks! Komt goed 😉

Sierrand:
Hecht een nieuwe kleur aan op elke willekeurige plek, haak 2 lossen, haak 1 stokje in
dezelfde steek en haak vervolgens 1 toer stokjes.
Start de nieuwe toer met 1 losse, haak 1 vaste in dezelfde steek gevolgd door 3 lossen. Haak
vervolgens in elke steek (1v, 3 l). Eindig met 3 lossen en een hv in de eerste v. (Zie foto)
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Sluiting:
Haak met haaknaald 2 een lange lossenketting die naar jouw idee lang genoeg is. Ik heb een
lossenketting van 110 lossen gemaakt.
Kies een voorkant uit en rijg vanaf het midden van dit vierkant je lossenketting helemaal
rondom door de 3e toer stokjes (gerekend vanaf de onderkant). Bevestig de stopper en leg
een stevige knoop in de twee uiteinden van je lossenketting.
JE KUBUSHOESJE IS KLAAR!

Veel plezier!
Deel je foto’s op
www.instagram.com #defranszeslag
www.facebook.com/DeFranszeSlagBlogt

Liefs, Marieke
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