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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van Confetti Lab 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.

Het is bijna zover …Valentijn, de dag van de liefde. Of je er nu wel of niet van houdt het zijn uiteindelijk de kleine dingen 
die het doen en waar ik blij van word. Met dit in gedachten haakte ik een Cup Cosy Fine Valentijn. Een kleinigheidje wat je 
in een handomdraai met liefde hebt gehaakt. Altijd handig om een hete mok/glas thee, koffie of warme chocomel. Maar 
uiteindelijk kun je met dit hartverwarmende cadeautje iemand het hele jaar verrassen toch. 

Benodigdheden voorbeelden
Basis:
Durable Cosy fine, 58 % katoen & 42 % polyacryl, 50g/105m

Accent:
Durable Glam, 75 % katoen & 25 % polyester, 50g/130m 

Basis: Durable Cosy fine   Hartje: 
2212 Linnen     Durable Glam 2210 Gold
2212 Linnen     Durable Cosy fine 317 Deep red
229 Flamingo pink    Durable Cosy fine 317 Deep red 

Haaknaald 
4 mm

Overige materialen 
Schaar
Maasnaald 

Gebruikte steken en afkortingen  

 

Moeilijkheidsgraad 
beginner / ervaring 

Stekenproef
Haak circa 30/32 steken voor een glas/mok omvang van 23,5 cm. 
 
Patrooninfo
Beide patronen voor de Cup Cosy fine Valentijn zijn rondgehaakt.

Patroon 1:
Het patroon van het hart is gehaakt in de Mochila techniek. Je haakt alle v in de achterste lus van vorige v en je haakt 
met verschillende draden. Je haakt om de draad heen die je op dat moment niet gebruikt. 
Zodra er een kleurwissel is, haak je de voorafgaande v als volgt. Je start met de kleur waarmee je bezig bent, maar haakt 
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deze v af met de volgende kleur. Het lusje van deze v valt over de volgende v.
Op bijgevoegde foto’s laat ik zo duidelijk mogelijk zien hoe ik dit heb gedaan.

Mocht het niet duidelijk zijn. Via YouTube vind je verschillende filmpjes over de Mochila techniek.

Patroon 1 Cup Cosy fine Valentijn 

Haak een ketting lossen en sluit de ring af met een hv. 
Ik haakte 32 lossen voor een glas (Xenos) met een omvang van 23,5 cm. 

Toer 1 t/m 3 haak je v in de buitenste lus in de basis kleur.

Toer 4:
Haak v in de buitenste lus van vorige v. Ongeveer in het midden van de toer start je met het haken van het hartje.
Haak de v af met b.v. rood. Start volgende v met rood en maak deze v af met de basis kleur. 
Laat hier de rode draad hangen en haak met de basis kleur de toer af.

Toer 5 t/m 8:
Je pakt de rode draad weer op als je verder gaat met het hartje. 
Haak het patroon van het hartje verder zoals hierboven is aangegeven.

Toer 9 t/m 12:
Haak deze toeren in de basis kleur. 
Bij toer 12 eindig je de toer met een hv.
Hecht de losse draden af en klaar is je Cup Cosy fine.
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Patroon 2 Cup Cosy fine Valentijn 

Haak een ketting lossen en sluit de ring af met een hv. 
Ik haakte voor dit patroon 30 lossen voor een glas (Xenos) met een omvang van 23,5 cm. 

Toer 1: Haak v in de ketting van l en sluit toer af met hv.

Toer 2: Haak 3l (= st) en haak vervolgens st in de v van vorige toer. Sluit toer af met hv.

Toer 3: Haak v in de v van vorige toer en sluit toer af met hv.

Toer 4: 
In deze toer haak je het hartje. 
Haak 3l (= st) en haak vervolgens st in de v van vorige toer. Haak in het midden van deze toer een st af met b.v. kleur 
rood. 

Je haakt het hartje als volgt in 1 v van vorige toer: 
Haak 1 rood st, 1 l, start st met rood, maak haak het af met de basiskleur. 

Haak toer verder in st en sluit toer af met hv.

Toer 5:
Haak v in v van vorige toer totdat je bent aangekomen bij het hartje.
Sla het 1e rode stokje over, haak een v om de l, sla het 2e rode stokje over en haak de toer af in v en sluit toer af met hv.

Toer 6:
Haak 3 l (= st) en haak vervolgens deze toer in st en sluit toer af met hv.

Toer 7:
Haak deze toer in v en sluit toer af met hv.

Hecht de draden af en klaar is je Cup Cosy fine.

Fijne Valentijn!


