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Koning 
Ei
Zijne excellentie troont als de koning van de  

ontbijtcreaties op een koninklijk kussen in plaats 

van een eierdopje. Een koning ziet trouwens niet 

graag dat men hem op de zondagse tafel laat  

wachten, dus even opschieten!
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bovenkant 
kroon
Haak met hn 2,5 mm en wijnrood 2 l.
Tr 1: haak 8 v in de 2e l vanaf de hn. 
Sluit de tr met 1 hv in de 1e v. 
Begin elke volg tr met 1 l en sluit met 
1 hv in de 1e v.
Tr 2: verdubbel elke st = 16 v.
Tr 3: verdubbel elke 2e st = 24 v.
Tr 4: verdubbel elke 3e st = 32 v.
Tr 5-9: haak 32 v.

strook met 
punten
Haak met goud en hn 2,5 mm voor de 
1e punt 8 l. Haak 1 tr aan beide kanten 
van de basis-l, haak daarvoor 1 stk in 
de 5e l vanaf de hn, 1 hstk, 1 v, 1 hv en 
3 picots – haak daarvoor steeds 2 l, 1 v 

in de eerst gehaakte l. Vervolg de tr 
aan de 2e kant van de basis-l met 1 hv, 
1 v, 1 hstk, 1 stk en tot slot 1 dstk in de 
onderste l van de rand.
Haak de 2e punt op dezelfde manier en 
verbind hem met de 1e punt, haak 
daarvoor na het dstk 1 l, dan 1 hv in 
die bovenste l van de rand van de 1e 
punt. Voeg nog 3 punten toe. Haak dan 
een lange strook aan de punten in 3 tr:
Tr 1: steek in bij het dstk van de 1e 
punt, haal de draad door en haak 3 l. 
Haak in de rand van het dstk 3 hstk, in 
de rand-l 4 hstk en in het verbindings-
punt tussen twee punten 1 hstk. Haak 
op dezelfde manier langs de andere 
punten = 39 hstk. 
Haak 2 l in plaats van het 1e hstk in de 
volg tr; keren.

Tr 2: 39 hstk, haak het 1e hstk in de 
voorlaatste st van de 1e tr en het laat-
ste hstk in de 3e l van de rand.
Tr 3: hv alleen in acht-lus van de st. 
Houd voor de verbindings-tr een 
draadeinde van 120 cm.

Afwerking
Span de strook met punten op tot 
14,5 cm lang en 4 cm hoog, maak voch-
tig en laat drogen. Leg de strook rond-
om de bovenkant van de kroon, ge-
bruik het lange draadeinde in goud en 
verbind de randen met hv; haak op de 
strook in de acht-lus van de st en op de 
kroon in de voor-lus. Haak *4 verbin-
dings-hv, dan 1 hv alleen in de strook 
met punten, herh vanaf * nog zeven 
keer. Naai de smalle zijkanten van de 

Koning Ei
een gekroonde eierkop

M O E I L I J K H E I D S -
G R A A D

M A A T 
kroon ca. 4 cm hoog, ø 5 cm 
kussen ca. 9 x 9 cm

4

M A T E R I A A L
 Schachenmayr original Catania (ll 

125 m/50 g) in wijnrood (kl 192) 
en goud (kl 249), elk 50 g

 haaknaalden 2,5 en 3,0 mm

 5 strass-stenen in verschillende 
kleuren om op te plakken, rond,  
ø 7 mm en ovaal, ø 9 mm

 5 strass-stenen, facet, transparant, 
om aan te naaien, ø 5 mm

 naaigaren

 hobbylijm

 volumevlies, 6 mm dik,  
ca. 10 x 40 cm
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strook aan elkaar. Naai de kleine 
strass-stenen op de uiteinden van de 
punten en plak de grote op de rand.

Kussen
Haak voor de onderkant met wijnrood 
en hn 3,0 mm 36 l, sluit tot een ring 
met 1 hv in de 1e l. Begin elke tr met 
1 l en sluit met 1 hv in de 1e v.
Tr 1: 1 v in de insteekplek van de hv, 
8 v, dan voor de 1e hoek *1 v, 1 l, 1 v – 
haak beide v in dezelfde insteekplek, 
8 v, herh vanaf * nog twee keer, haak 
voor de 4e hoek 1 v in de hv, 1 l. Haak 
de volg tr alleen in acht-lus.
Tr 2-5: haak v en haak in elke hoek 1 v, 
1 l, 1 v – haak beide v in de l van de vor 
tr = in totaal 76 st in de 5e tr.
Tr 6: haak v en minder in de hoeken 
steeds 1 st – haak daarvoor de v in de 
hoek-l en de volg v samen = 72 st.
Tr 7: 72 v.
Haak de bovenkant van het kussen  
zoals de onderkant, maar haak alleen 

tr 1-6. Haak nu in de basis-l een op-
staande rand van 5 tr.
Tr 1: haak in elke hoek 1 hstk en daar-
tussen 8 v = 36 st.
Tr 2-5: haak v. Knip de draad niet af.
Haak de opstaande rand met hv aan de 
binnenkant van de onderkant. Knip 
vier lagen volumevlies op vorm en 
schuif ze tussen boven- en onderkant. 
Haak de buitenranden met goud en hv 
aan elkaar met de onderkant boven; 
haak alleen in de acht-lus, haak in de 
hoeken steeds 3 l en haak de volg hv in 
dezelfde insteekplek.

Afwerking
Maak 4 kwastjes met goud. Vouw  
daarvoor 10 draden van 6 cm dubbel 
en bind er op 1 cm van de bovenkant 
een stukje draad omheen. Bevestig 
de kwastjes aan de hoeken van het 
kussen.
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