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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.

Heb jij goede voornemens voor het nieuwe jaar? Meestal heb ik er wel een paar zo aan het begin van het jaar. Sommige 
voornemens houden stand en anderen sneuvelen al snel (met name die van het sporten ;-)).

Een paar jaar geleden was mijn voornemen om in een boek bij te houden 
welke projecten ik heb gemaakt, de hoeveelheid en soort garens die ik 
daarbij gebruikte en welke naalden. Wat is het dan leuk om aan het eind 
van het jaar te lezen hoeveel en wat je hebt gemaakt. Voor het komende jaar 
ga ik mijn projecten opschrijven in een notitieboek met een gehaakte hoes. 
En niet zomaar een hoes, maar een hoes die helemaal van deze tijd is. 
Namelijk met een lijntekening erop! Laat je mij weten of dit ook jouw goede 
voornemen gaat worden voor dit jaar? Veel haakplezier!

Benodigdheden
Durable Cosy fine faded, 58% katoen, 42% polyacryl, 
 - Kleur 2191 Pale peach ( 2 bollen) 
 - Kleur 325 Black (1 bol)
Notitieboek A5 formaat, art. 087.1053

Overige benodigdheden
2x Stekenmarkeerder
Stopnaald 
Schaar

Werkbeschrijving (zie volgende pagina voor instructiefoto’s)

Opzet: 60 lossen 

Rij 1: haak een vaste in de 2e losse vanaf de naald. Haak in elke volgende losse een vaste (59 vaste) 
Rij 2: 1 keerlosse, haak een vaste in elke vaste (59 vaste)

Haak rij 1 en 2 totdat je werk dezelfde hoogte heeft als het notitieboek (foto 1).

Je hebt nu een lap van zo’n 45 cm breed en 21 cm hoog. Vouw 6 cm aan beide zijden naar binnen en haak dit met vasten 
vast. Haak door over de gehele boven en onderzijde. Zo krijg je een mooie afgewerkte rand (foto 2, 3 en 4).
De basis van de hoes is nu klaar (foto 5) .

Vouw de hoes dubbel en plaats zowel aan de bovenzijde als onderzijde een stekenmarkeerder zodat je weet wat het 
midden is en je de tekening op de juiste plaats zet (foto 6). Je kunt eventueel met een zwart potlood de tekening op je 
haakwerk schetsen.  

Maas nu met je haaknaald en Cosy Fine Faded Black de tekening op je haakwerk. Dit doe je door de haaknaald van boven 
naar onder door het werk te steken. Pak de draad op van beneden naar boven. * Nu heb je 1 lus op je naald. Steek de 
naald van boven naar beneden, pak de draad op van beneden naar boven. Nu heb je twee lussen op de naald. Haal de 
eerste lus over de tweede * Herhaal van *-* (foto 7 en 8). Werk zo de hele tekening af. Let op! Trek de draad niet te strak 
aan maar doe het losjes.  

Werk alle draden netjes weg en plaats de hoes om je boek. Hoera, je eerste project van 2021 is af. Schrijf alle details op 
pagina 1 ;-) 
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