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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra van Ak At Home in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de 
ontwerper en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet 
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Anneke: “In een babykamer kan een muziekdoos natuurlijk niet ontbreken. En wat is er nou leuker dan een eigen 
babyradio waar muziek uitkomt! Het muziekdoosje is aan beide kanten hetzelfde zodat hij ook in de box kan hangen. 
De binnenkant is verstevigd dmv een lege ijsbak (dus eerst smullen van het ijs en dan haken :-P). Dit is nodig omdat het 
muziekdoosje anders in het midden gaat doorhangen zodra er gebruik gemaakt wordt van het trekkoord. 

Benodigdheden:
1 Durable Cosy fine Peach 211  
1 Durable Cosy fine Brick 2239 
1 Durable Cosy fine Charcoal 2237 
haaknaald nr 3,5 
schaar 
stopnaald
meetlint
kussenvulling (100 gram)
lege roomijsbak met deksel van ongeveer 17 x 13 cm 
strook karton van 3 x 35 cm (ik gebruikte een pak rijst en 
plakte twee stroken aan elkaar vast met tape) 

Gebruikte steken:
l = losse
v = vaste
hv = halve vaste 
sh =samen haken (minderen)

Voorkant muziekdoos:
Om het trekkoord van het muziekdoosje aan de buitenkant te krijgen is het nodig om een gat in het ijsbakje te maken. 
Prik met de stopnaald in het midden van een lange zijde van het ijsbakje een gat. Maak het gat eventueel groter met de 
punt van de schaar zodat het trekkoord er goed doorheen past en niet kapot kan schuren. Stop het muziekdoosje in het 
ijsbakje en steek het trekkoord door het gat naar de buitenkant. 
Om het handvat stevig te kunnen bevestigen maak je aan de beide korte zijden in het midden 2 gaatjes naast elkaar op 2 
cm van elkaar. 
Haak met de kleur Brick een ketting van 28 l en keer het werk (de laatste losse is een keerlosse).
Toer 1: haak 27 vasten, eindig met 1 keerlosse, keer het werk (27).
Toer 2: haak 1x 2v, 25x 1v, 1x 2v, eindig met een keerlosse, keer het werk (29).
Toer 3: haak 1x 2v, 27x 1v, 1x 2v, eindig met een keerlosse, keer het werk (31).
Toer 4 – 7: 31 vasten, eindig met 1 keerlosse, keer het werk (31).
Vanaf nu komen er een paar toeren met Charcoal bij. Het scheelt een hoop draadjes wegwerken door de draad van beide 
kleuren elke keer aan de achterzijde van het werk te laten hangen en later op te pakken. De goede kant van de kleur 
Charcoal is de voorkant van het werk (het Charcoal komt aan de linkerkant van het haakwerk). 
Toer 8: 10 x 1v met Brick, 19x 1v met Charcoal, 2x 1v met Brick, 1 keerlosse, keer het werk (31).
Toer 9: 31 vasten met Brick, eindig met 1 keerlosse, keer het werk (31).
Toer 10: herhaal toer 8.
Toer 11: herhaal toer 9.
Toer 12: herhaal toer 8.
Toer 13: herhaal toer 9.
Toer 14: herhaal toer 8.
Toer 15: herhaal toer 9.
Toer 16: herhaal toer 8.
Toer 17 – 22: 31 vasten met Brick, 1 keerlosse, keer het werk. Haak verder met Brick:
Toer 23: 1x 2sh, 27x 1v, 1x 2sh, 1 keerlosse, keer het werk (29).
Toer 24: 1x 2sh, 25x 1v, 1x 2sh (27).
Toer 25: haak nu verder (langs de linkerzijkant) rondom het hele haakwerk een toer vasten. Eindig links bovenin waar 
toer 24 stopte.  
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Hecht de draad af 
Draaiknop:
Haak met Brick 6v in magische cirkel.
Toer 1: 2v en elke v (12).
Toer 2: Ga verder met Peach, haak 2v in elke 2ev (18).
Toer 3: haak 2v in elke 3ev (24).
Toer 4: haak 2v in 1v, haak verder 2v in elke 4ev, eindig met 3x 1v (30).
Toer 5: haak 2v in elke 5ev (36).
Toer 6: haak 2v in 1v, haak verder 2v in elke 6e v, eindig met 5x 1v (42).
Toer 7: Ga verder met Charcoal, haak v in de voorstel lus van de vorige toer (42).
Knip de draad Charcoal lang genoeg af om de draaiknop aan de rechterkant op de voorkant vast te naaien met een 
stopnaald. 

Achterkant muziekdoos:
Herhaal voorkant muziekdoos en de draaiknop.

Zijkant muziekdoos:
Haak met Peach 11 lossen (laatste losse is een keerlosse).
Toer 1 – 102: haak 10v, 1 keerlosse, keer het werk.
Haak de eerste en laatste toer met hv aan elkaar zodat er een ring ontstaat.
Haak aan beide zijden van de ring een toer vasten, hecht de draad af.

Aan elkaar bevestigen: 
Leg de zijkant (de ring) tegen de achterzijde van de voorkant aan. Zorg ervoor dat de toer halve vasten van de ring 
(toer 1 en 102) aan de onderkant van het werk zit. Ga verder met Charcoal om de zijkant en voorkant aan elkaar te 
bevestigen. Haak de voorkant en zijkant aan elkaar door van de voorkant en de zijkant de achterste lus van een steek te 
pakken. Haak deze 2 lussen samen dmv een vaste in de kleur Charcoal. Haak zo de voorkant rondom dicht. 

Stop het ijsdoosje in het haakwerk met het trekkoord naar beneden. Haal het trekkoord naar buiten door het haakwerk 
heen en bevestig het handvat aan de onderkant van het trekkoord. 

Handvat bovenkant:
Haak met Brick 75 lossen (laatste losse is een keerlosse).
Toer 1 – 5: haak 74 vasten en 1 keerlosse, keer het werk.
Hecht af na toer 5.

Handvat onderkant:
Herhaal handvat bovenkant met Peach.

Leg de boven- en onderkant tegen elkaar aan met het karton ertussen. Haak rondom met Charcoal een toer vasten. 
Hecht de draad af. Naai met een stopnaald en de kleur Brick het handvat vast aan beide zijkanten van de muziekdoos. 
Let erop dat de kleur Brick bovenop ligt. Begin aan de binnenkant van het ijsbakje en haal de draad twee keer door de 
gaatjes heen. KInoop de uiteinden van de draad stevig aan elkaar vast aan de binnenkant van het ijsbakje. Vul het ijsbakje 
op met wat kussenvulling rondom het muziekdoosje. Doe het deksel op het ijsbakje. Vul zoveel als nodig is, rondom het 
ijsbakje op met kussenvulling.

Haak de achterkant op dezelfde manier vast aan de zijkant als de voorkant dmv vasten met Charcoal. 

Veel luisterplezier gewenst!


