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

Dit patroon is ontworpen door Maartje Bos 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.

De tijd is verzet, het is weer vroeg donker. De kaarsjes kunnen aan en de gezellige decembermaand is in aantocht en 
daar hoort natuurlijk ook het sinterklaasfeest bij. Met deze chocoladeletter en pepernoten kun jij er een hele gezellige 
pakjesavond van maken. 

Benodigdheden
Durable Coral mini, art. 010.71 
Kleuren: 2218 Hazelnut, 2223 Liver, 2212 Linen
ReStyle Kussenvulling 250gr., art. 083.28250

Haaknaald 3mm
Stopnaald
Schaar

Gebruikte steken
Losse
Vaste
Halve vaste
Stokje

Werkbeschrijving
Chocoladeletter S

Met de kleur Hazelnut haak je een lossenketting van 55 lossen 

Haak 1 stokje in de 3e losse vanaf de haaknaald

1 stokje in de 2 volgende lossen 

*2 stokjes in de volgende losse, 1 stokje in de volgende losse*. Herhaal dat nog eens 8 keer 

1 stokje in de volgende 2 lossen 

In de volgende 2 lossen 2 stokjes samen haken, herhaal dat nog eens 11 keer 

1 stokje in de volgende 5 lossen
In de opzet losse: 2 stokjes, 1 losse, 3 stokjes, 1 losse, 2 stokjes

Je haakt nu door aan de andere kant van de losse ketting:

1 stokje in elke volgende 6 lossen

*2 stokjes in de volgende losse, 1 stokje in de volgende losse*. Herhaal dat nog eens 8 keer 

1 losse in de volgende 5 lossen

In de volgende 2 lossen 2 stokjes samen haken, herhaal dat nog eens 8 keer 

1 losse in de volgende 4 losse

In de laatste losse haak je 3 stokjes, 1 losse

1 vaste in het eerste stokje van de start. 

Haak nu een vaste in elke steek die je tegenkomt. Dus rondom de letter. Sluit met een halve vaste 

Herhaal bovenstaande nog een keer zodat je 2 letters hebt. 

Haak de letters rondom aan elkaar met vaste. 

Als je halverwege bent met het aan elkaar haken vul je alvast een deel van de letter met de  
vulling. Houd aan het eind nog een klein stukje open en vul het laatste deel. 

Haak de letter vervolgens helemaal aan elkaar. Werk de losse draadjes weg (foto 1).

1



WERKBESCHRIJVING - Chocoladeletter        1

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

Dit patroon is ontworpen door Maartje Bos 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.

Pepernoten

Met alle 3 de kleuren haak je zoveel pepernoten als je wilt. Haak ze als volgt: 

Haak 3 lossen en sluit tot een ring

6 vasten in de ring 

*1 vaste, 2 vasten in de volgende*. Herhaal nog eens 2 keer. Je hebt nu 9 vaste.

*2 vaste, 2 vasten in de volgende*. Herhaal nog eens 2 keer. Je hebt nu 12 vasten. 

12 vasten in achterste lus

Ook in de achterste lus *2 vasten, 2 vasten samen haken*. Herhaal nog eens 2 keer. 

Vouw de uiteinden tegen elkaar aan (foto 2) en sluit met een halve vaste (foto 3).

Duw de pepernoot plat zodat de juiste vorm ontstaat (foto 4).

Naai enkele pepernoten vast op de chocolade letter.  
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