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Met een houten vloer op haar slaapkamertje heeft mijn dochtertje snel koude voetjes, 
helemaal nu ze zelf uit bed kan komen en ook graag op haar kamertje speelt. Daar moest 
natuurlijk wat aan gebeuren! Met een paar grote bollen Hoooked Zpaghetti ging ik aan de 
slag. Veel succes met het patroon!  
 
Liefs Jantine 
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GOED OM TE WETEN VOORDAT JE BEGINT 
 
TIP! Zorg dat je de keerlossen aan het begin van elke toer (vanaf toer 2 en verder) niet strak 
haakt maar juist eerder overdreven los. Zo voorkom je dat je werk straks scheef gaat trekken. 
Probeer het gehele kleed ook wat los te haken, je draad is namelijk soms wat dikker en soms 
wat dunner, door losser te haken voorkom je dat het gaat trekken.  

WAT HEB JE NODIG? 
    
Garen: 2 bollen Hoooked Zpaghetti roze 
(ik gebruikte 1200 gram) 
 
1 bol Hoooked Zpaghetti rood (ik 
gebruikte 250 gram) 
 
Haaknaald 12 mm 
Schaar  
Stopnaald 
 
 
Haaknaald ….mm 
Stopnaald 
Schaartje 
Veiligheidsoogjes/vulling/kraaltjes/etc 
 
 

AFKORTINGEN 
 
L = losse  
V = vaste  
HV = half vaste  
ST = stokje  
DST = dubbel stokje  
STK = steek 
 
Op het YouTube-kanaal van Gek op 
Haken vind je handige tutorials van de 
verschillende haaksteken! 

AFMETINGEN 
 
60 x 105 cm 
 
 

https://www.youtube.com/c/GekopHaken/videos
https://www.youtube.com/c/GekopHaken/videos
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HAAKSCHEMA 
 

 
 

   + Vaste 

 
 Stokje 
 
 Losse 
 
 Dubbel stokje 
 
 
De kleuren roze, groen, lichtblauw en oranje zijn de toeren van het basiskleed 
(schuingedrukte cijfers). 
De kleuren rood, geel en donkerblauw zijn de toeren van de rand (onderstreepte cijfers). 
Op deze teltekening zie je 13 steken per toer, let op, in het patroon werken we met 41 steken 
per toer. 
 
WERKWIJZE 
 
Basiskleed 
Met roze haak 44 L. 
 
Toer 1: ST in zesde L, *haak een L, sla 1L over, haak een ST* Herhaal * tot * tot het einde. 
Keer je werk.        [41]  
Toer 2: 1L (= eerste V), haak een V om de L, V in elk ST en om elke L. Eindig met een V in de 
tweede L van de vorige toer. Keer je werk.    [41] 
Toer 3: 3L (= eerste ST + L), sla de eerste 2 V over, haak een ST, *haak een L, sla 1 V over, haak 
een ST* Herhaal * tot * tot einde toer. Keer je werk.  [41]  
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Herhaal toer 2 en 3 tot je 2 roze bollen op zijn. Eindig met een toer 3. 
 
Hecht de roze draad af. 
 

 
 
Rand langs korte kanten 
Met rood  
 
Toer 1: 2L (= eerste ST), haak in elke steek een ST. Haak hierbij steeds in de vaste en om de 
losse. Keer je werk. 
Toer 2: 1L (= eerste V), *4L, 3 steken overslaan, 1V*, herhaal * tot * tot het einde. Keer je 
werk.  
Toer 3: 1L (= eerste HV), *om lossenketting: 1V, 1ST, 1DST, 1ST, 1V. HV in V van vorige toer.* 
Herhaal * tot * tot het einde. 
 
Hecht af, en werk alle draadjes weg. 
 
 
 
 

 
Dit patroon is exclusief ontworpen voor Gek op Haken. 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. 
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SOCIAL MEDIA 
 
Graag zien we jullie creaties in het Online haakcafé, op Instagram of in de besloten 
Facebookgroep van Gek op Haken fans. Hier kun je ook terecht met vragen over het patroon.  
 
Online haakcafé: https://gekophaken.nl/haakcafe/ 
Instagram:   @gekophaken en @vrolijkhaakmeisje, gebruik de volgende hashtags: 

#gekophakenproject en #vrolijkhaakmeisje 
Facebook:   @Gek op Haken en @Vrolijk Haakmeisje 
Facebookgroep:  https://www.facebook.com/groups/gekophakenfans 
 
 
Veel haakplezier! 
 
Liefs van Jantine 
 

 

https://gekophaken.nl/haakcafe/
https://www.facebook.com/groups/gekophakenfans

