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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon is ontworpen door Janneke Assink van Jip by Jan in opdracht van CraftKitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder 
toestemming is niet toegestaan. CraftKitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de 
werkbeschrijving.

Janneke: Soms heb je dat, dat je garen ziet en meteen ‘voor de bijl’ gaat. Ik had dat met dit snoepje van Durable. Voor 
ik realiseerde dat dit met een serieus kleine haaknaald gehaakt moest worden, was ik verliefd. En het werd niet beter 
toen ik nog meer mooie kleuren van dit glanzende haakkatoen kreeg....

Nu moest ik alleen nog bedenken wat ik er mee zou maken. Iets dat ook maar een beetje groter dan 10 cm moest worden 
viel af en daarmee dus dat wat ik doorgaans en graag maak: dekens en kussenhoezen.
Gelukkig had ik die bewuste dag mijn medaillon om en ineens had ik het: vullingen in verschillende kleuren voor mijn 
hanger haken. 

Nu ken ik niet alle afmetingen van alle merken en soorten van deze medaillons, maar de mijne is van MY iMenso en de 
diameter is 33 mm.
Heb je een ander afmeting, varieer dan met het aantal toeren en/of de grootte van de haaknaald. Je kunt deze katoen met 
zowel 1 mm als 1,5 mm haken en daarmee verandert dus ook de grootte van je haakwerk(je).

Materialen en benodigdheden
Gebruikte haaknaalden: Pony 1,5 mm en Pony 1 mm met ergonomische grip 
Schaartje, naald (dunne naald om af te hechten)
Gebruikte kleuren Durable haakkatoen  1049 Petrol, 1043 Off white, 1038 Beige/zand, 1045 Zalm, 1032 Oker.

Rondje van vasten
Kleurnummer 1049 (Petrol)
Haaknaald 1,5 mm

Begin met een magische cirkel en haak daar 6 vasten in.
Haak in een spiraalvorm: je sluit daarbij de toeren niet maar haakt zo verder 
op de eerste steek van de vorige toer. Het is daarbij handig om een con-
trasterend draadje tussen de laatste steek van de toer en eerste steek van 
de volgende toer te leggen, zodat je weet wanneer je toer af is.

Door de meerderingen in de toeren telkens op een andere plek te haken, 
voorkom je dat je een zeskantige vorm krijgt:
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Toer 2: haak 2 v. in elke v. uit de vorige toer (12 steken)
Toer 3: haak *1 v., 2 v. in volgende steek*, herhaal * tot * (18 steken)
Toer 4: haak *1 v., 2 v. in volgende steek, 1 v.*, herhaal * tot * (24 steken)
Toer 5: haak *3 v., 2 v. in volgende steek*, herhaal * tot * (30 steken)
Toer 6: haak *2 v., 2 v. in volgende steek, 2 v.*, herhaal * tot * (36 steken)
Toer 7: haak *5 v., 2 v. in volgende steek*, herhaal * tot * (42 steken)

Bij mij was de cirkel nu groot genoeg. Is jouw diameter nog te klein, haak dan door tot je de juiste grootte hebt. 
Sluit de laatste toer met een halve vaste en hecht af.
Zalmkleurig cirkeltje: kleurnummer 1045.
Maak cirkeltjes in verschillende kleuren die bij je kleding past, zo heb je altijd een ketting die matcht met je garderobe.

Hartjes
Kleurnummers 1038 (beige) en 1043 (off white)
Het beige hartje haakte ik met haaknaald 1,5 mm en het off white 
hartje met haaknaald 1 mm (Pony met ergonomische grip 59603)

Maak een magische cirkel (m.c.), haak 2 lossen, 3 stokjes en 3 
vasten in de m.c., 1 losse, 1 stokje in de m.c., 1 losse, 3 vasten en 
3 stokjes in de m.c., 1 losse en een halve vaste in de m.c. Trek de 
cirkel aan en hecht af.

Bloemetje
Kleur 1032 (Oker), 1043 (Off white), 1028 (Abrikoos)
Haaknaald 1 mm

Toer 1 Oker Haak in een m.c. 9 halve stokjes, sluit met een h.v. en 
hecht af.
Toer 2 Off white Hecht aan, haak 1 losse (=1 v.), 2 lossen, *1 vaste in 
volgende steek, 2 lossen*, herhaal tot einde toer, sluit met h.v. en 
hecht af.
Toer 3 Abrikoos In elke lossenboog: 1 v., 3 st., 1 v.

Granny square
Kleur 1041 Zilver en 1032 Oker
Haaknaald 1 mm

Toer 1 Haak in een m.c. *3 stokjes, 1 losse*, herhaal 3 x, sluit met 
h.v. en hecht af
Toer 2 Haak 3 stokjes om een losse uit de vorige toer, *sla 3 st 
over en haak om de volgende losse {3 st, 1 l, 3 st}*, sla 3 st over 
en haak 3 stokjes en 1 losse om de eerste losse van de vorige toer. 
Sluit met h.v. in het eerste stokje van deze toer en hecht af. 

De patroontjes en voorbeelden die ik hier laat zien, zijn natuurlijk 
niet meer dan dat; slechts suggesties. Experimenteer met kleuren 
en patronen en maak je medaillon helemaal uniek en passend bij 
je outfit!


