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

Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra 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.

Losse rondslingerende mutsen, wanten en sjaals zijn verleden tijd bij deze combinatie. Je doet je sjaal om, de muts kan 
op het hoofd of je laat hem op je rug hangen. De sjaal kan aan de voorkant losgehangen worden of met een knoop. De 
handen kunnen heerlijk warm in de uiteinden van de sjaal. En naast het handige staat het gewoon heel leuk tijdens 
het dragen. Een ideale combi. Je haakt de capuchonsjaal in 1 keer dus geen losse stukken die later aan elkaar gemaakt 
moeten worden. 

Benodigdheden
Durable Cosy, art. 010.65  
- Kleur 2208 Cayenne (7 bollen)
- Kleur 2192 Pale Pink (1 bol)
Clover Pom-Pom maker 65mm, art. 086.3126

Haaknaald nr. 6,5
Stopnaald
Schaar

Gebruikte steken
l losse 
hv halve vaste
v vaste 
hst half stokje

Moeilijkheidsgraad
Beginner

Afmeting
Sjaal: 175 cm lang en 16 cm breed
Capuchon is: 50 cm hoog x 40 cm breed
Want: 16 cm lang (in de punt) x 16 cm breed

Patrooninformatie en tips
• Haak elk eerste halve stokje van de toer door middel van 2 lossen. 
• Werk alle draaduiteinden steeds meteen weg. 

Voor de afmetingen:
• Voor diepere zakken, herhaal toer 2.
• Voor langere sjaal, herhaal toer 25
• Minder alles hierboven voor een kleinere maat.

Werkbeschrijving
Maak met de pompom maker en kleur Pale Pink 3 pompoms.

Haak met kleur Cayenne 19 lossen
Toer 1: Haak deze toer in de onderste lus van elke losse. Haak in 2e losse vanaf de haaknaald 1 vaste, haak vervolgens in 
elke volgende steek 1 vaste, keer het werk (18v).

Toer 2: Haak in elke steek 1 half stokje, keer het werk (18hst).

Toer 3-8: Herhaal toer 2. 

Toer 9: Haak 1 half stokje (=2 lossen) , Haak de 2e en 3e steek samen, haak vervolgens tot de laatste 3 steken in elke 
steek 1 half stokje. Haak vervolgens 2 steken samen, haak in de laatste steek van de toer nog 1 half stokje, keer het werk. 

Toer 10 -14: Herhaal toer 9.

Toer 15: Haak 1 half stokje, haak de volgende 2 steken samen, haak de volgende 2 steken samen, haak 1 half stokje, keer 
het werk. 
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Toer 16: Haak 1 half stokje, haak de volgende 2 steken samen, haak 1 half stokje, keer het werk. 

Toer 17: Haak 1 half stokje, haak in de volgende steek 2 halve stokjes, haak in volgende steek 1 half stokje, keer het werk. 

Toer 18: haak 1 half stokje, 2 halve stokjes in volgende steek, 2 halve stokjes in volgende steek, 1 half stokje in volgende 
steek, keer het werk. 

Toer 19: Haak 1 half stokje, haak 2 halve stokjes in volgende steek, haak tot de 2 laatste steken in elke steek een half 
stokje, haak in volgende steek 2 halve stokjes, haak 1 half stokje in volgende steek, keer het werk. 

Toer 20-24: Herhaal toer 19. 

Toer 25: Haak in elke steek 1 half stokje, keer het werk. 

Toer 26-60: Herhaal toer 25.

In toer 61-102 maak je de toeren langer voor de muts.
Toer 61: Haak in elke steek 1 half stokje, haak vervolgens 36 lossen, keer het werk. 

Toer 62: Haak in de onderste lus van de lossen. Haak in de 3e losse vanaf de haaknaald een half stokje, haak vervolgens 
in elke volgende steek (eerst in de lossen ,vervolgens in de halve stokjes) 1 half stokje, keer het werk. 

Toer 63: Haak in elke steek 1 half stokje, keer het werk. 

Toer 64 – 102: Herhaal toer 63.

Toer 103: Haak 18x 1 half stokje in elke volgende steek, keer het werk (18hst).

Toer 104: Haak in elke steek 1 half stokje, keer het werk. 

Toer 105-138: Herhaal toer 104.

Toer 139-143: Herhaal toer 9.

Toer 144: Herhaal toer 15.

Toer 145: Herhaal toer 16. 

Toer 146: Herhaal toer 17.

Toer 147: Herhaal toer 18.

Toer 148-153: Herhaal toer 19.

Toer 154-160: Haak in elke steek 1 half stokje, keer het werk (18hst). 

Toer 161: Haak in elke steek 1 vaste, knip de draad niet af, vanaf hier ga je straks verder met de rand.  

De rand 
Vouw toer 161 zo ver achter het haakwerk dat toer 145 het eind van de sjaal wordt. 

Toer 161-146 vormen nu het zakje. Keer het haakwerk om met het zakje naar boven en haak rondom het zakje verder. 
Haak in elke steek 1 halve vaste gevolgd door 1 losse. Haak na het zakje verder langs de sjaal totdat je bij de muts 
uitkomt. Haak langs de zijkant van de muts in elke steek 1 half stokje gevolgd door 1 losse.

Zodra je bij de bovenkant van de muts uitkomt 
neem je de andere zijkant van de muts erbij. Leg 
deze beide zijkanten tegen elkaar aan zodat er twee 
zijden ontstaan voor de bovenkant van de muts.
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Let erop dat de bovenkant van de muts zo gevouwen wordt als op foto. Door de muts later terug 
te vouwen komt de gehaakte rand van de bovenkant muts aan de binnenkant van het haakwerk 
te zitten.

Haak de 2 zijden van de bovenkant muts aan elkaar vast door in elke steek 1 half stokje te haken gevolgd door 1 losse. 
Zodra je de bovenkant hebt dicht gehaakt keer je het werk en haak je langs deze bovenkant terug met 1 halve vaste in 
elke losse gevolgd door 1 losse. Ben je weer aan het begin van deze bovenkant dan haak je verder langs de zijkant van de 
muts en vervolgens langs de sjaal met 1 half stokje en 1 losse in elke steek. Is de rand helemaal rondom gehaakt hecht 
dan de draad af. Let erop dat je het zakje aan het andere uiteinde van de sjaal dezelfde kant op vouwt als het andere 
zakje. 

Vouw de muts zo dat de gehaakte bovenrand van de muts aan de binnenkant zit. 

Bevestig aan de punt van de muts en de 2 uiteinden van de sjaal een pompom. 
Veel draagplezier!


