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

Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra 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 kleurrijke spencer past helemaal in het herfstbeeld. De kleuren zie je in diverse kledingstukken terugkomen en is 
daardoor fijn te combineren. Verder is het net dat laagje extra wat behaaglijk aanvoelt over een blouse of longsleeve. 

Garen
Durable Cosy fine, 100% katoen, 100g/150m
Kleur A: 2172 Cream, 2 bollen
Kleur B: 225 Vintage pink, 1 bol
Kleur C: 237 Fuchsia, 1 bol
Kleur D: 2197 Mandarin, 1 bol
Kleur E: 396 Lavender, 1 bol 
Kleur F: 2135 Emerald, 1 bol 
Kleur G: 2214 Cayenne, 1 bol 

Haaknaald
5 mm

Overige materialen 
Schaar 
Stopnaald

Gebruikte steken en afkortingen
GK  goede kant 
hv  halve vaste 
hknld   haaknaald
l   losse
s  steek/steken
st  stokje
v  vaste
volg  volgende

Stekenproef
1 Granny is 13 cm x 13 cm. Voor een grotere of kleinere maat kan er een toer meer of minder worden gehaakt of een 
andere maat haaknaald worden gebruikt. 

Moeilijkheidsgraad 
Gemiddeld 

Afmetingen
Maat S: 44cm breed x 44cm lang

Patrooninfo en tips
• Opbouw patroon: Maak eerst alle granny’s om ze vervolgens aan elkaar te haken. Haak vervolgens een rand langs de        
   onderkant, de armsgaten en de hals van de spencer. 
• Haak het 1e st van de toer dmv 3l. 
• Sluit elke toer met 1hv in de 3e l (dat is de bovenkant van het 1e st van de toer). 

Patroon
Haak toer 5 van elke granny met kleur A, gebruik voor de overige toeren een kleur naar keuze. 
Granny 1:
Begin met een willekeurige kleur. Haak 5l, 1hv in 5e l vanaf de hknld zodat een cirkel ontstaat. 
Toer 1: Ga verder met dezelfde kleur, haak in de cirkel 3st, 3l, herhaal 3x, sluit de toer met 1hv in 1e st, hecht de draad af (12st). 
Toer 2: Wissel van kleur, haak 3st, 3l, 3st in een hoek, 1l, herhaal in volg 3 hoeken, sluit de toer met 1hv in 1e st, hecht de 
draad af (24st). 
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Toer 3: Wissel van kleur, haak  3st, 3l, 3st, in een hoek, 1l, 3st over volg l, 1l, herhaal tot eind van de toer, sluit de toer met 
1hv in 1e st, hecht de draad af (36st). 
Toer 4: Wissel van kleur, haak  3st, 3l, 3st, in een hoek, 1l, 3st over volg l, 1l, 3st over volg l, 1l, herhaal tot eind van de 
toer, sluit de toer met 1hv in 1e st, hecht de draad af (48st).
Toer 5: Kleur A, haak  3st, 3l, 3st, in een hoek, 1l, 3st over volg l, 1l, 3st over volg l, 1l, 3st over volg l, 1l, herhaal tot eind 
van de toer, sluit de toer met 1hv in 1e st, hecht de draad af (48st).

Haak nog 13 granny’s met wisselende kleuren (totaal 14 granny’s). 

Ga verder met de schuine rechter granny van het voorpand. 
Begin met een willekeurige kleur. Haak 5l, 1hv in 5e l vanaf de hknld zodat een cirkel ontstaat. 
Toer 1: Ga verder met dezelfde kleur, haak in de cirkel 3st, 3l, herhaal 3x, sluit de toer met 1hv in 1e st, hecht de draad af 
(12st). 
Toer 2: Wissel van kleur, haak 1st in een hoek, 1l, *3st, 3l, 3st in volg hoek, 1l, herhaal * in volg hoek, 3st, 3l, 1st in volg 
hoek, hecht de draad af (17st). 
Toer 3: Wissel van kleur, haak 1st op 1e st, 3st over volg l, 1l, *3st, 3l, 3st in volg hoek, 1l, 3st over volg l, 1l, herhaal * 
vanaf volg hoek, 3st, 3l, 1st in volg hoek, hecht de draad af (26st).
Toer 4: Wissel van kleur, haak 1st op 1e st, 1l, 3st over volg l, 1l, *3st, 3l, 3st in volg hoek, 1l, 3st over volg l, 1l, 3st over 
volg l, 1l, herhaal * vanaf volg hoek, 3st, 3l, 1st in volg hoek, hecht de draad af (32st).
Toer 5: Kleur A, haak 1st op 1e st, 3st over volg l, 1l, 3st over volg l, 1l, *3st, 3l, 3st in volg hoek, 1l, 3st over volg l, 1l, 3st 
over volg l, 1l, 3st over volg l, 1l, herhaal * vanaf volg hoek, 3st, 3l, 1st in volg hoek, hecht de draad af (41st).
De laatst gehaakte hoek van toer 5 is de onderkant van de granny en komt onderaan de punt van de hals te liggen.

Ga verder met de schuine linker granny van het voorpand. 
Begin met een willekeurige kleur. Haak 5l, 1hv in 5e l vanaf de hknld zodat een cirkel ontstaat. 
Toer 1: Ga verder met dezelfde kleur, haak in de cirkel 3st, 3l, herhaal 3x, sluit de toer met 1hv in 1e st, hecht de draad af 
(12st). 
Toer 2: Wissel van kleur, haak 1st, 3l, 3st in een hoek, 1l, *3st, 3l, 3st in volg hoek, 1l, herhaal * in volg hoek, 1st in volg 
hoek, hecht de draad af (17st). 
Toer 3: Wissel van kleur, haak 1st, 3l, 3st in 1e hoek, 1l, 3st over volg l, 1l, 3st, 3l, 3st in volg hoek, 1l, 3st over volg l, 1l, 
3st, 3l, 3st in volg hoek, 1l, 3st over volg l, 1st op laatste st, hecht de draad af (26st).
Toer 4: Wissel van kleur, haak 1st, 3l, 3st in 1e hoek, 1l, 3st gevolgd door 1l over volg 2l, 3st, 3l, 3st in volg hoek, 1l, 3st 
gevolgd door 1l over volg 2l, 3st, 3l, 3st in volg hoek, 1l, 3st over volg l, 1l, 1st op laatste st, hecht de draad af (32st).
Toer 5: Kleur A, haak 1st, 3l, 3st in 1e hoek, 1l, 3st gevolgd door 1l over volg 3l, 3st, 3l, 3st in volg hoek, 1l, 3st gevolgd 
door 1l over volg 3l, 3st, 3l, 3st in volg hoek, 1l, 3st over volg l, 1l, 3st over volg l, 1st op laatste st, hecht de draad af 
(41st).
De eerst gehaakte hoek van toer 5 is de onderkant van de granny en komt onderaan de punt van de hals te liggen. 
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Leg de granny’s neer zoals op foto. Kijk of ze naar wens liggen met de kleuren. Leg ze vervolgens met de GK naar 
beneden toe.  
Haak ze aan elkaar door in de lus die nu bovenop ligt (=onderste lus van granny) van beide tegen elkaar liggende 
granny’s 1v te haken. 
Haak alle granny’s eerst horizontaal en vervolgens verticaal aan elkaar vast. 
Leg de twee zijkanten van het werk tegen elkaar aan en haak deze op dezelfde wijze verticaal aan elkaar vast. Dit is het 
midden van het achterpand. 
Haak vervolgens op dezelfde wijze de schoudernaden aan elkaar. 
Werk alle draden weg. 
Keer het werk met de GK naar buiten toe. 

Voorkant:    Achterkant: 
     

Afwerking
Onderkant spencer
Toer 1: Haak met kleur A langs de onderkant van de spencer 1v in de achterste lus van elke steek. 
Toer 2: Haak 1st in de achterste lus van elke steek. 
Hecht de draad af. 

Armgaten
Toer 1: Haak met kleur A in de achterste lus van elke steek 1v. 
Toer 2: Haak 1st in elke steek bij de granny aan de voorkant en achterkant van de spencer, haak 1hv in elke steek van de 
granny aan de onderkant van het armsgat. 

Rondom de hals
Toer 1: Haak met kleur G rondom de hals 1v in elke steek of 3v in de zijkanten van een stokje. 
Toer 2-3: 1hv in voorste lus van elke steek. 
Hecht de draad af.

Veel draagplezier!


