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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: “Als wij een dagje weggaan hebben onze kids, heel begrijpelijk, geen zin in een tas op hun rug. Maar ze vinden 
het wel fijn als hun doppers meegaan om tussendoor wat te drinken. Om nu allemaal de dopper in de hand vast te 
houden is geen succes en een tas vol doppers is best een gewicht. Dit dopperhoesje is de oplossing. Iedereen draagt 
zijn/haar eigen flesje, kan drinken wanneer hij/zij wil en het hoesje heeft bijna geen gewicht door de open structuur. Het 
leuke van dit open haakwerk is dat je de kleur van de fles er goed doorheen blijft zien. De band is in tapestry gehaakt. Dit 
zorgt voor stevigheid. Door zwart-wit  met roestbruin te combineren knalt de kleur van de dopper er mooi uit. Alle 7 
dopperkleuren die wij in huis hebben staan mooi bij dit hoesje. Hij is natuurlijk ook leuk om in andere kleuren te maken! 
Kijk maar eens bij Durableyarn.com hoeveel prachtige kleuren Coral er zijn”. 

Benodigdheden: 
Haaknaald 3 mm
Stopnaald
Durable Coral:
1 bol Ginger 2207
1 bol White 310
1 bol Black 325

Steken:
l = losse 
hv = halve vaste 
st = stokje 
v = vaste 
zw = zwart 
w = wit 

Goed om vooraf te weten: 
Elk eerste stokje van de toer haak je dmv 3 lossen. Zodra het in de beschrijving gaat over het eerste stokje zijn dat dus 3 
lossen. 
Zodra je in een ‘gat’ moet haken is dat het gat van de 2l van de vorige toer. In het haakwerk ontstaat nog een gat tussen 
de stokjes maar deze sla je steeds over. 

Werkwijze: 
Haak met de kleur Ginger 15 lossen en maak een ring door een hv in de eerste losse te haken. 
Toer 1: 2st, 2l, haak 4 st, 2l, herhaal 6x: 4st, 2l. Eindig de toer met 2st en haak 1hv in 1e st vd toer
Toer 2 – 17: haak 1hv in het eerste gat. Haak in elk gat: 2st, 2l, 2st. Sluit de toer met 1hv in 1e st 
Toer 18: haak in elk gat 3v gevolgd door 3l om bij het volgende gat te komen
Toer 19: haak 48 vasten (steeds 3v op de v in het gat, en 3 v rondom de ketting van lossen)  
Toer 20: ga verder met zwart, haak 48 vasten

Haak toer 21 – 25 in tapestry met zwart en wit:

Toer 21: 1zw, 4w, 1 zw, herhaal dit tot einde vd toer
Toer 22 - 23: 1zw, 1w, 2zw, 1w, 1zw, herhaal dit tot einde vd toer 
Toer 24: 1zw, 1w, 2zw, 4w, herhaal tot eind van de toer: 2zw, 4w, en eindig met 1w, 1zw
Toer 25: haak 48 vasten met zwart, hecht de draad af 
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De band: 
Haak met zwart een ketting van 253 lossen
Haak verder in tapestry met zwart en wit. Toer 1 start in de 252e losse. De andere toeren starten elke keer weer vooraan 
(op de eerste vaste van de vorige toer) ipv het haakwerk te keren en verder te haken. Zo krijg je een duidelijke voor- en 
achterkant. 
Toer 1: 1zw, 4w, 1zw, herhaal tot eind vd toer, hecht de draad af 
Toer 2 - 3: begin vooraan: 1zw, 1w, 2zw, 1w, 1zw, herhaal tot eind van de toer, hecht de draad af
Toer 4: begin vooraan: 1zw, 1w, 2zw, 4w, herhaal tot eind van de toer: 2zw, 4w, en eindig met 1w, 1zw, hecht wit af en ga 
verder met zwart 
Toer 5: haak rondom het hele haakwerk een toer vasten. Haak bij elke hoek 1l voor een mooie overgang, hecht zwart af. 

Naai met zwart draad en een stopnaald de band op het hoesje vast. Begin aan de zijkant van het hoesje waar je elke keer 
begon met de nieuwe toer zodat deze overgang naar de volgende toer onder de band komt te zitten. Bevestig het andere 
uiteinde van de band aan de andere kant van het hoesje. 

De mannenversie heeft een stoerdere look. Deze is gehaakt met een reliëfstokje. Dat is een stokje die je om het stokje uit 
de vorige toer haakt. Op internet zijn er diverse duidelijke filmpjes over te vinden mocht je er niet uitkomen. 

Garen Durable Coral: 
Petrol 375
Lemon curry 2206 (afkorting: lc)
Taupe 340 (afkorting: t)

Werkwijze: 
Haak met de kleur Petrol 15 lossen en maak een ring door een hv in de eerste losse te haken. 
Toer 1: haak 24 stokjes en sluit de toer met 1hv in 1e st van de toer
Toer 2 – 28: haak op elk stokje van de vorige toer een reliëfstokje en haak daarna een losse, eindig de toer met 1 hv in het 
1e st van de toer 
Toer 29: haak op elk stokje en elke losse een vaste (48)
Toer 30: ga verder met Taupe, haak 48 vasten
Haak toer 31 – 35 in tapestry met Taupe en Lemon curry:
Toer 31: 1 t, 4 lc, 1 t, herhaal dit tot einde vd toer
Toer 32 - 33: 1 t, 1 lc, 2 t, 1 lc, 1 t, herhaal dit tot einde vd toer 
Toer 34: 1 t, 1 lc, 2 t, 4 lc, herhaal tot eind van de toer: 2 t, 4 lc, en eindig met 1 lc, 1 t
Toer 25: haak 48 vasten met taupe, hecht de draad af 

De band: 
Haak de band net zoals de vrouwenvariant. Vervang zwart door Taupe en wit door Lemon curry. 

Naai met taupe draad en een stopnaald de band op het hoesje vast. Begin aan de zijkant van het hoesje waar je elke keer 
begon met de nieuwe toer zodat deze overgang naar de volgende toer onder de band komt te zitten. Bevestig het andere 
uiteinde van de band aan de andere kant van het hoesje. 


