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Elk kind is een schat! Piraatje Paul doet niets liever dan schatten vinden…. Om zo samen 
gelukkig te worden! 
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WERKWIJZE 
 
Hoofd en handvat 
begin met rood 
 
R 1: 6 v in een MR     [6] 
R 2: 1 v meerd 6x     [12] 
R 3: 1 v, 1 v meerd 6x     [18] 
R 4: 2 v, 1 v meerd 6x     [24] 
R 5: 3 v, 1 v meerd 6x     [30] 
R 6: 4 v, 1 v meerd 6x     [36] 
R 7: 5 v, 1 v meerd 6x     [42] 
R 8 – R10: 1 v in elke v  (3 rondes)   [42] 
 
kleurwissel naar lichtroze: 
R11: 1 v in elke v AL [    42] 
R12 – R14: 1 v in elke v (3 rondes)   [42] 
Bevestig het oogje tussen R12/ R13 
R15: 5 v, 1 v mind 6x     [36] 
R16: 4 v, 1 v mind 6x     [30] 
R17: 3 v, 1 v mind 6x     [24] 
R18: 2 v, 1 v mind 6x     [18] 
stop het rammelballetje in het hoofdje en vul het stevig op. 
 
Verder met het handvat 
kleurwissel wit: 
R19– R21: 1 v in elke v  (3 rondes)   [18] 
kleurwissel blauw: 
R22 – R24: 1 v in elke v (3 rondes)   [18] 

WAT HEB JE NODIG? 
    
Katoen: wit, blauw, rood, zwart, lichtroze 
1 veiligheidsoogje 8 mm 
1 rammelballetje 
Borduurnaald 
Vulling 
Haaknaald 2,5 mm 
 

AFKORTINGEN 
 
MR = magische ring 
v = vaste 
st = stokje 
[…] aantal steken 
(…) aantal rondes 
AL = achterste lus van de v 
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kleurwissel wit: 
R25 – R27: 1 v in elke v (3 rondes)   [18] 
kleurwissel blauw: 
R28 – R30: 1 v in elke v (3 rondes)   [18] 
kleurwissel wit: 
R31 – R33: 1 v in elke v (3 rondes)   [18] 
kleurwissel blauw: 
R34 – R36: 1 v in elke v (3 rondes)   [18] 
kleurwissel wit: 
R37 – R39: 1 v in elke v  (3 rondes)   [18] 
kleurwissel blauw: 
R40: 1 v in elke v     [18] 
R41: 1 v, 1 v mind 6x     [12] 
R42: 1 v mind 6x     [6] 
vul het handvat stevig op, zeker bij de overgang naar het hoofdje. 
 
Hecht af: haal de draad door de voorste lussen van de laatste 6 v in R42. Trek aan en werk de 
draad weg. 
 
Oren (2x) 
in lichtroze: 
 
R 1: 6 v in een MR [6] 
 
hecht af en sluit de ronde niet. Het oortje moet een halve maan vormen. Zet de oren aan over 
R12/R13. 
 
Ooglapje 
in zwart: 
 
voordat je de MR maakt, zorg dat je een lange draad hebt om straks het ooglapje om het 
hoofdje heen te knopen. 
 
Haak in een MR: 2 v, 1 st, 2 v, 1 st, 2 v, 1 st, 2 v, 1 st. trek aan, knip een lange draad af. Sluit 
het gaatje van de MR met de eerste lange draad. Steek de draad daarna weg precies aan de 
andere kant van het ooglapje ter hoogte van de laatste lange draad. Plaats het ooglapje op 
dezelfde hoogte als het oogje, 4 v ertussen, en naai het vast met kleine steekjes. Knoop het 
draadje om het hoofdje. Leg er een knoopje in en hecht de draad af. Wil je liever geen losse 
draad dan kun je het ook vastnaaien. 
 
Borduur een neusje tussen het oogje en ooglapje in R13 over 2 v. 
Borduur V-steekjes op het mutsje (ik heb direct ook de zwarte draad van het ooglapje op die 
manier vastgezet). 
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Dit patroon is exclusief ontworpen voor de website van Gek op Haken (www.GekopHaken.nl). 
Het patroon mag niet worden gedeeld, verspreid, vertaald of gekopieerd en is alleen voor 
eigen gebruik. Het gehaakte product mag in een kleine oplage verkocht worden. Verwijs dan 
wel altijd naar de ontwerper van het patroon. 
 
 
SOCIAL MEDIA 
 
Graag zien we jullie creaties op Instagram en Facebook! Als je de volgende tags gebruikt 
kunnen wij het zien:  
Instagram: @marjanvanderleer en @gekophaken 
Facebook: @Bij Marjan en @Gek op Haken 
En eventueel de volgende hashtags: #marjanvanderleer en #gekophakenproject 
 
 
Veel haakplezier! 
 
Marjan van der Leer 


