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

Dit patroon is ontworpen door Janneke Termeulen 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.

Deze week mag ik het drieluik van kraagjes afsluiten met een gehaakte variant. Ik bedacht een klassiek kraagje, met een 
kantpatroon. Het is op 2 manieren te dragen en makkelijk aan te passen naar je eigen wens. Leuk om een simpel shirtje 
of truitje wat meer pit te geven.

Voor het kraagje gebruikte ik de Organic Cotton, van Schachenmayr. Een matte, zachte katoendraad in mooie tinten, die 
lekker draagt op je huid. 

Benodigdheden
Schachenmayr Organic Cotton, art. 035.9807376
Kleuren: 02, 32, 35, 36 (ongeveer 20gr per kraagje nodig)

ReStyle Fluweelband 9mm, art. 017.10.9 kleur 881
ReStyle Knoop Parel Rond 10mm, art. 007.80177.4.5 kleur 009

Overige benodigdheden
Blockmat of foammat
RVS knopspelden
Haaknaald nr. 3
Stopnaald
Schaar

Gebruikte steken
l losse
hv halve vaste
v vaste
hst half stokje
st stokje

Afmeting
55 cm x 4 cm

Moeilijkheidsgraad 
Beginner / enige ervaring 

Werkbeschrijving
Let op: Keer je werk na iedere toer, tenzij anders omschreven.

Start met een ketting van 122 l of pas het aantal aan naar wens (een meervoud van 12 +2)

Toer 1: Haak vanaf de 2e l een v in iedere steek (121 v)

Toer 2: 3 l (= hst + l), eerste steek overslaan, * hst, l, steek overslaan*, herhaal hetgeen tussen de sterretjes staat tot het 
einde van de toer, eindig met een hst

Toer 3: l, v in eerste steek, * v om l van toer 2, v * herhaal hetgeen tussen de sterretjes staat tot het einde van de toer, de 
laatste v haak je in de 2e l van vorige toer

Toer 4: 2 l, hst in eerste steek, hst in iedere steek, het laatste hst haak je in de v van vorige toer, in de l van vorige toer haak 
je niet

Toer 5: 6 l (= st + 3 l), st in eerste steek, * l, steek overslaan, 3 st, l, steek overslaan, -st, 3 l, st (in dezelfde steek) - * herhaal 
hetgeen tussen de sterretjes staat tot het einde van de toer, de laatste -st, 3 l, st- haak je in de keer l van vorige toer

Toer 6: l, - v, hst, 7 st om lossenboog -, * v in 2e st, 7 st om lossenboog*, herhaal hetgeen tussen de sterretjes staat tot het 
einde van de toer, haak in het laatste lossenboogje naast de 7 st nog een hst en een v

Toer 7: Keer je werk niet!! Haak als afwerking een v in iedere steek tot het hoekje, knip de draad af

Toer 8: Hecht aan in de andere hoek bovenaan, haak een v in  iedere steek, eindig met een hv in v van toer 6

Hecht je draadjes netjes weg.
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Het kraagje wordt het mooist als je het blockt op een matje met speldjes. Maak je haakwerk nat en spreid het uit over het 
matje. Leg de bovenkant in een licht boogje. Zet vast met speldjes. Zet daarna de hoeken vast en ieder boogje afzonderlijk. 
Laat helemaal drogen. 

Voor de sluiting zijn er 2 opties, een knoopje of een lintje.

Het lintje rijg je door de gaatjes die ontstaan bij toer 2. Maak een mooie strik om je kraagje te sluiten.

Voor de optie met het knoopje haak je in de ene hoek een lusje van 8 l die je sluit in dezelfde steek. Werk de draadjes netjes 
weg. Naai in de andere hoek het knoopje.

Als extra variatie kun je het kraagje groter maken. Dit deed ik met de creme-kleurige versie. Herhaal dan voor je toer 4 
haakt, toer 2 en 3. 

Het kraagje is te dragen met de sluiting aan de voorkant of de sluiting aan de achterkant. 

Teltekening

Losse 
Vaste

Half stokje

Stokje


