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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: Deze omslagdoek is een leuk kraamcadeau om te geven. Het is aan de ene zijde een omslagdoek maar leg je de 
andere zijde boven dan kan hij ook als dekentje gebruikt worden. Het is heerlijk zacht en warm door het Durable Cosy fine 
garen. En toch blijft hij luchtig door de gebruikte steek. De doek is ideaal voor onderweg omdat hij als dekentje over de 
maxicosi gebruikt kan worden en wil je ergens voeden dan is hij handig als omslagdoek. Ook fijn om in de box te 
gebruiken. 

Garen 
Durable Cosy fine
- 6 bollen Raspberry 228

Haaknaald en/ of Breinaalden
- haaknaald 7 mm

Overige materialen 
- schaar
- maasnaald

Gebruikte steken en afkortingen
l = losse
v = vaste
hv = halve vaste 
st = stokje
bb = bobbel ( haak 4 of 5 stokjes samen, maak af met een losse) 
kl = keerlosse 

Moeilijkheidsgraad 
- ervaring 

Afmetingen
- 61 x 61 cm 

Patrooninfo en tips
- Rondom de omslagdoek haken we bobbels met 5 stokjes. Onderaan de rand van het puntmutsje 4 stokjes per bobbel. 
- Een bobbel haak je ipv een vaste over een losse heen. 

Patroon
Omslagdoek: 
Zet 88 lossen op
Toer 1: haak 1v in 2e losse vanaf haaknaald, *haak 1l, sla 1l over, 1v*. Herhaal tussen * tot eind van de toer.  Haak aan 
het eind van de toer 1kl, keer het werk. 
Vanaf nu haak je elke v over de l van de vorige toer en sla je de v van de vorige toer over. 
Toer 2: 1l, 1v, herhaal dit tot eind van de toer. Eindig met 1v in laatste v van de toer, haak 1kl, keer het werk. 
Toer 3: 1l, 1v, herhaal tot eind van de toer, 1kl, keer het werk. 
Toer 4 – 90: herhaal toer 3 
Knip de draad niet af, hier gaan we later mee verder voor de rand. 

Puntmutsje: 
Ga verder met nieuwe bol garen.
Haak 44 lossen
Toer 1: herhaal toer 1 omslagdoek
Toer 2: herhaal toer 2 omslagdoek
Vanaf nu haak je elke v over de l van de vorige toer en sla je de v van de vorige toer over en ga je aan het begin van elke 
toer minderen. 



WERKBESCHRIJVING - Babycape       2

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.

Toer 3: 1l, 1l overslaan, 1v in volgende l, haak tot eind van de toer: 1l, 1v, haak 1kl, keer het werk. 
Toer 4 – 23: herhaal toer 3 
Toer 24: haak rondom het haakwerk 1l, 1v, haak in de 3 hoeken: 1v-1l-1v-1l in 1 steek. 
Toer 25: haak volgens het patroon aan de korte zijde: 1l, 1v en in de hoek: 1v-1l-1v-1l in 1 steek. 

Haak vervolgens aan de lange zijde: 1bb, *1l, 1v, 1l, 1v, 1l, 1bb* herhaal tussen* 5x, 1l,
In hoek 1v-1l-1v-1l in 1 steek, haak verder aan korte zijde: 1l, 1v en in de hoek: 1v-1l-1v-1l in 1 steek. 
Toer 26: haak de 2 korte zijden zoals toer 25, haak de lange zijde als volgt: *1v, 1l, 1v, 1l, 1bb, 1l*, herhaal tussen * 5x, 1v, 
1l, 1v, 1l, ga verder aan korte zijde volgens toer 25. 

Neem de omslagdoek erbij en ga verder met het garen en de hoek waar je bent gestopt. Leg in deze hoek het puntmutsje 
met de goede kant naar boven. 

Haak puntmuts en omslagdoek aan elkaar vast door rondom de omslagdoek verder te haken met: 1l, 1v. 

Keer het haakwerk zodat het puntmutsje aan de onderkant van het werk komt te liggen. Haak: * 1l, 1bb, 1l, 1v, 1l, 1v* 
herhaal tussen * tot eind van de toer. 

Hecht de draad af. Werk alle draadjes weg. 


