
Stoelkussing Illet 
BENODIGDHEDE 
250 9 Pingouin·hekelgare nr. 5 in 
gekose kleur; hekelpen 2,50 mm; wit 
materiasl van 55 )It 55 em; 
kussingstopsel. 

MATE 
Die kussing is van 4 motiewe gemask, 
met 'n patroon in die middel, en die 
grootte is ongeveer 45 x 45 em. 

AFKORTINGS 
ks - kettingsteek; kb - kortbeen; Ib -
langbeen; dlb - dubbele 18ngOOen; dslb 
- drieslaglangbeen: gist - glipsteek; 
beg - begin; sP(s) - spasie(s); herh -
herhaal; grp(e) - groep(e): vlg -
volgende. 

MOTIEF 
Met hekelpen 2.50 mm meek 5 ks en 
gist in 18 SI om sirtc.el Ie VOfm . 
. 1 e Rondte: 8 kb in sirkel en eindig met 
gist in 1 e kb. 
28 Rondte: 3 ks = 18 Ib, 21b, 1 kb in 18 
kb, • 3 Ib en 1 kb in vlg kb. Herh vanaf· 
nog 6 meal en aindig met gist in bopunt 
van 18 Ib 88n beg vlln ronette. (Oit is die 
18 ry van 8 blare), 
38 Rondte: 1 Its, • pless pen tussen 2e 
en 3e Ib in 18 rondte laan agterkant van 
we"") en werk 1 kb, 3 ks. Herh vanat • 
nog 7 maal om 8 ks-sps te maak en 
eindig met gist in 1e kb aan begin van 
randle. 
4e Rondte: 1 ks . • in 3-ks-spwerk 51b, , 
kb op vlg kb van vorige ronette. Herh 
vanaf .. n~ 7 maal 12e rondte van 8 
blare) en elndig met gist in gIst van 
vorige randle. 
5e Rondte: 3 ks, • plaas pen in Ius van 
3e randle aan agterkant van werk 
tUS5en 2e en 3e Ib van vori~e ronette en 
werk 1 kb, 5 ks. Herh vanaf nog 7 maal 
an eindig met gist in 1 e kb. 
6e Rondte: soos 4e ronette, maar werk 7 
Ib in elke ks-sp 13e randle van 8 blare). 
7e Rondte: 3 ks, .. plaas pen in Ius van 
58 rondte aan agterkant van werk 
tUS5en 3e en 4e Ib van vodge rondte en 
werk 1 kb, 7 ks. Herhvana'· nog 7 maal, 
gist in 1 e kb. 
8e Rondte: 4 ks = 1 e dlb, 8 dlb in ks-Sp 
11 e 7-ks-sp) van vOfige ronette, .. 1 ks. 9 
dlb in vlg 7-ks-sp. Herh 'lana' .. nog 6 
maal, 1 ks en gist in bopuntvan 4ks aan 
beg van rondte. 
ge Rondte: 3 ks = 1 e Ib, 1 Ib in 4e ks aan 
beg van vorige ronette, 7 Ib in vlg 7 dlb, 2 
Ib ingedlb = 1llb, .. 1 ks, 2lb 'n ledlb, 1 
Ib in elk van vlg 7 dlb, 21b in ge dlb = 11 
lb. Herh vanal .. nog 6 maal en eindig 
met gist in bopunt van 3 ks aan beg van 
randle. 
10e Rondte: gist in lelb, 3 ks, 81binvlg 
8 Ib, slaan 1 Ib oar, 2 ks, 1 kb in ks van 
vorige randle, .. 2 ks. slaan 1 Ib oor, 91b 
op 9 Ib, slaan 1 IbOOf, 2 ks, 1 kb in ks van 
'lOdge randle. Herh venaf • nag 6 maal. 
2 ks, gist in bopunt van 3 ks aan beg in 
ronette. 
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11 e Rondte: gist in 1e Ib, 3 ks. Sib op S 
Ib van vorige rondte, 3 ks, slaan llboor, 
1 kb in vlg ks-Sp, 3 ks, 1 kb in vlg ks-sp, .. 
3 ks, slaan 11boor, 71bop 71b,slaan lib 
oor, 3 ks, 1 kb in vlg ks-sp, 3 ks, 1 kb in 
vlg ks·sp. Herh vanaf .. nag 6 meal en 
eindig met 3 ks, gist in bopunt van 3 ks 
aan beg van randle. 
12e Rondte: gist tot in vlg Ib, 3 ks, 41b 
opvlg41b, slaan 1lboor. 13ks, l kbinvlg 
ks-sp) 3 meat . .. 3 ks, slaan 1 Ib oor, Sib 
op SIb, 13 ks, 1 kb in vtg ks-sp) 3 maal. 
Herh vanaf" nag 6 maal en eindig met 3 
ks, gIst in bopunt van 3 ks aan beg van 
randle. 
13e Rondte: gIst tot in vlg Ib, 3 ks, 2 Ib 
op 2 Ib, slaan 1 Ib oor.13 ks, 1 kb in vlg 
ks-sp) 4 mael, .. 3 ks, slaan 1 Ib oor, 31b 
op 3 Ib, I3 ks, 1 kb in vlg kS-Sp)4 maal. 
Herh vanaf· nag 6 maal eneindig met 3 
ks, gist in bopunt van 3 ks aan beg van 
rondle. 
14e Rondte: gist tot in middelste Ib, 6 
ks, , kb in vlg ks-sp, 13 ks, 1 kb in vlg ks
spl4 maal, • 3 ks, slaan 1 Ib oor, 1 Ib in 
middelste Ib, slaan 1 Ib oor, I3 ks, 1 kbin 
vlg ks-sp) S maal. Herh vanat • nag 6 
maal en eindig met 3 ks, gist in 3e van S 
ks aan beg van rondte. 
15e Rondte: gist tot in middel van 1e 
ks-sp, 1 kb in dieselfde plek, .. 4 ks, , kb 
in vlg ks-sp. Herh vanaf .. tot einde en 
eindig met gist in 1e kb aan beg ven 
randte. 
Vanaf 1Be randle beg met 1 kb in middel 
van ks-sp, met 1 o( meer glste tot in 
middel van ks-sps en eindig elke randle 
met gist in 1 e kb aan beg van rondte. 
16e Randte: .. S ks .. 1 kb in vlg ks-sp. 
Herh vanaf .. tot einde. 
17e Rondte: .. 6 ks, 1 kb in vlg ks-sp. 
Herh vanat .. tot einde. 
18e Randte: • 7 ks, 1 kb in vlg ks-sp. 
Herh vanaf .. tot einde. 
, ge Rondte: .. 7 ks, 1 kb in vlg ks-sp. 
Herh vanaf • tot einde. 
20e Rondte: gist tot 10-1 e ks-sp en werk 
dan hoek soos volg: in dieselfde ks-sp" 
11 gist, 5 ks, 3 dslb, 5 ks, en 1 gist) = 1 
grp van S-dslb gemaak, 2 ks, 1 kb in vlg 
ks-sp, 2 ks. Herh vanaf .. nag 1 maal in 
vlg ks-sp, "" 11 gIst, 3 ks. 3 lb. 3 ks en 
gist) in vlg ks-sp, 2 ks, 1 kb in vlg ks-sp, 2 
ks. Herh vanat·· nag 3 meal = le kant 
van v'erkant. Herh nou vanal • aan beg 
van randle nag 3 maal en eindig rondle 
met gist in 1e gist aan beg van rondte. 
Heg at. 
Maak nag 3 motiewe opdiesetfde wyse 

INLASBLOM IN MIDDEL 
We"" soos vir le motief tot eindevan 7e 
randle. 
8e Rondte: • in vlg ks-sp werk 1 gist. 3 
ks, 3 lb. 3 ks en 1 gist, 2 ks. Herh vanat .. 
nag 7 maal en eindig met gist in 1e gIst 
aan beg in randle. Hag af. 
Werk aanmekaar soos op foto. 

BOONSTE RAND 
1 e Rondte: beg by dslb-grpe tussen 2 

motiewe, maak 3 ks, • 4 ks, 1 kb in elk 
van die 5-dslb van 2e dslb-grp, en werk 
dan hoek soosvolg··14ks, 5kb in Slb)4 
maal, 4ks, Skbin S--dslbvan legrpdslb, 
S ks, S kb in S-dslb van 2e grp, en werk 
dan soos volg 4 mael = 4 ks. 5 kb in SIb, 
4 ks, S kb in S-dslb, 4 ks en , Ib waar dslb 
van albei motiewa bymekaarkom. Harh 
vanaf • nag 3 maal, en eindig rondle met 
gIst in 3e ks aan beg van rondte. 
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28 Rondte: 4 ks (vervang middelste Ib) · 
slaan 1 sloor, 1 Ib in 'Ilg st, 1 ks. Harh 
vanaf· aan aen kant van vlerksnt (28 1b 
met 1 ks tussenin), In 1 e en aile hooke 
werk 2 Its, 1 dlb in vlg st. 2 ks. 
Vir Yo igende Ka nte: • lib invlg st, 1 ks, 
slaan 1 SI ()()(. Harh vanaf· tot daar 571b 

1 ks tussen in is. Werk 2e hoek en 
weer 57 1b met 1 ks tussen in. Werk 13, hoe'k. clan 571bmet 1 kstussenin aan 

ander kant . Werk 4e hoek. 
Om kussing af Ie rond, werk·28lb met 1 
ks tUSS8n elk, 1 gist in 3eksaan beg van 
rondle. 
38 Randle: 1 Ib in elke Ib en 1 Ib in elke 
ks-sp. By hooke werk 2 Ib in elke 2-ks
sp. 

AGTERKANT VAN KUSSING 
Maak 105 ks + 3 ks om mee Ie draai . 

-

Werk in Ib tot werk dieselfde as ... oorkant 
is. Heg af. 

AFWER KING 
Werk twee stukke san verkeerde kant 
aanmekaat vas met kb - net 3 kante. 
Maak wit kussing om te pas. Trek dit oor 
met gehekelde kussingsloop en werk 
dan 4e kant vas met kb. • 
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