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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van Confetti Lab 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.

Handwarmers voor volwassene en kind.
De herfst heeft zijn intrede gedaan en dat voel je. De dagen zijn frisser en geleidelijk aan guurder dan een aantal weken 
geleden. Om voorbereid te zijn op nog meer kou maakte ik een ontwerp voor eigenwijs stoere handwarmers, wanten en 
een bijpassende muts. Zo kun je heerlijk een frisse neus halen en blijven je handen en hoofd lekker warm.

Garen 
Durable Cosy fine, 58 % katoen & 42 % polyacryl, 50g/105m

    Handwarmers  Wanten Muts 
Basis  2142 Teal  1 bol   2 bollen 2 bollen
Boord 2124 Baby blue 1 bol  
 2239 Brick of 
 2150 Forest green 1 bol
 2190 Coral  1 bol
 2182 Ochre  1 bol

Patroon strik 3 m 2190 Coral

Haaknaald 
4 mm

Overige materialen 
Maasnaald, Clover PomPom maker, schaar

Gebruikte steken en afkortingen
l  losse
val  vaste enkel in de achterste lus gehaakt
hv  halve vaste
hst  halve stokjes

Stekenproef
Haak circa 20 steken en 19 rijen voor een stekenproef van 10 x 10 cm met haaknaald 4 mm 

Moeilijkheidsgraad 
beginner / ervaring 

Afmetingen
Handwarmer  Volwassene  20 cm lang incl. boord x 20 cm omvang hand
Wanten Volwassene  22 cm lang incl. boord x 20 cm omvang hand
  Kind  18,5 cm lang incl. boord x 16 cm omvang hand
Muts  Volwassene 20 cm hoog x 56 cm omvang hoofd
  Kind  18 cm hoog x 51 cm omvang hoofd
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Patrooninfo en tips
LET OP!! Alle werkfoto’s kun je vinden op pagina 4.
De handwarmers, wanten en muts zijn rond gehaakt.

Als boordsteek maakte ik gebruik van een reliëfsteek van hst. Op de bijgevoegde foto’s laat ik zo goed mogelijk zien hoe 
je dit doet.

Alle v zijn gehaakt in de achterste lus van de v van de vorige rij.

Mocht bovenstaande maten te groot of te klein zijn. Bereken aan de hand van je proeflap hoeveel steken en rijen je nodig 
zou hebben voor de gewenste maat.
Voor de handwarmers en wanten moet het aantal steken deelbaar zijn door 4, i.v.m. meerderen en later minderen.
Voor de muts moet het aantal steken deelbaar zijn door 2.

Het patroon van de strik is gehaakt in de Mochila techniek. Dat wil zeggen dat het gedeelte is gehaakt met verschillende 
draden. Je haakt in de achterste lus van v van vorige toer en je haakt om de draad heen die je niet gebruikt. 
Op bijgevoegde foto’s laat ik zo duidelijk mogelijk zien hoe ik dit heb gedaan.

Patroon Handwarmers
Boord 
Haak in de kleur Coral een ketting van 32 l. Haak een hv in de 1e l van de ketting. Je hebt nu een ring waarin je gaat 
rondhaken.

Foto 1: Rij 1, haak 2 l (= 1 hst) en vervolgens een hst in de daaropvolgende l van de ketting.  (32 hst)

Foto 2: Steek de haaknaald tussen l en het 1e hst van vorige toer… 

Foto 3: Haal met kleur Coral er een lus door. Dit is het begin van een v.

Foto 4: Haak de v af met de kleur Teal.

Foto 5:  Rij 2, haak 2 l = 1 hst.

Foto 6: Je gaat nu met de reliëfsteek van hst. Sla de draad om de haaknaald en steek de haaknaald achterlangs het
eerstvolgende hst.

Foto 7: Haak de draad erdoor…

Foto 8: en haak het hst af.

Foto 9: Help het onderste lusje van het hst naar boven. Deze wil blijven hangen.

Foto 10: 
Sla de draad om de haaknaald en steek vervolgens de haaknaald door de voorste 2 lussen van het hst van vorige toer.

Foto 11: Haak de draad erdoor…

Foto 12: en haak het hst af.

Herhaal bovenstaande (foto 6 t/m 12) tot einde van rij.

Foto 13: Kleurwissel van Teal naar Baby blue. Steek de haaknaald tussen l en het 1e hst van vorige toer en haal met kleur 
Teal er een lus door. Dit is het begin van een v.
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Foto 14: Haak de v af met de nieuwe kleur Baby blue.

Foto 15: Rij 3, haak 2 v = 1 hst en haak vervolgens het reliëfsteek van hst zoals in vorige rij.

Foto 16: Kleuroverzicht van het boord.
Herhaal bij rij 4 t/m 7 de omschrijving bij foto 13 t/m foto 15.

LET OP!!! Haak de laatste steek in rij 7 als volgt. Steek de haaknaald tussen l en het 1e hst van vorige toer en haal met 
kleur Ochre er een lus door. Dit is het begin van een v. Haak de v af met de kleur Teal.

Vanaf rij 8 ga je verder met v. Je haakt de v door de achterste lus (val) van de hst van vorige rij. 
Ook ga je in rij 8 meerderen. Je haakt [1 val, 1 val, 1 val, 1 val + 1 val in 4e lus van vorige rij] x 8. (40 val)

Overige rijen haak je in val. (40 val)
Vanaf rij 13 begin je met het strik patroon. Alleen dit gedeelte haak je in de Mochila techniek. Voor dit patroon verbruik je 
ongeveer 3 m Coral. 

Je haakt de eerste 15 val in Teal…

Foto 17 t/m 19 (rij 13): Val 16 start je met Teal om vervolgens de val af te maken met Coral.

Foto 20: Je haakt val 17 in Coral. Vervolgens start je val 18 met Coral en maak je af met Teal.

Foto 21 t/m 22 (rij 13): Je haakt de 19e, 20e, 21e, 22e. 23e val in Teal (je haakt om de andere draden heen).
De 24e val start je met Teal en maak je af met Coral. De 25e val haak je in Coral. De 26e val start je met Coral en maak je 
af met Teal. Ja laat de kleur Coral ‘links’ liggen en je haakt de rij af in Teal.
 
Foto 24 t/m 26 (achterkant rij 14): Hier zie je hoe het er aan de achterkant uitziet. Het strik patroon is het enige stukje 
wat in Mochila techniek gehaakt wordt. Je hoeft dus niet de Coral draad de hele rij mee te haken.
Zodra je in de rij weer bij het strik patroon uit komt pak je de Coral draad weer op. Je trekt de Coral draad naar het deel 
van de volgende rij waar het strik patroon verder gaat.  

Foto 27 t/m 28 (achterkant rij 14): Je volgt het strik patroon en haakt het op de manier zoals bij foto 21 t/m 23 is 
omschreven.
In rij 18 komt het duimsgat.
 
Foto 29 (rij 18): Haak 3 val, vervolgens haak je 8 l. Sla 8 val van vorige rij over en haak vervolgens val tot aan het einde 
van de rij.
Voor de andere hand haak je 28 val (incl. strik) en haak je vervolgens 8 l. Sla 8 val van vorige rij over en haak vervolgens 
val tot aan het einde van de rij.

Foto 30 en 31:  Rij 19 haak je in val inclusief in de 8 l van vorige rij.
Rij 20 t/m 23 haak je in val.
Rij 24 start je met minderen.[ Je haakt 1 val, 1 val, 1 val in de val van vorige toer om vervolgens de 4e en 5e val samen 
te haken] x 8. LET OP!!! De laatse val maak je af met Ochre. (32 val)

In rij 25 maak je een start met het eind boord.
Haak in Ochre 2 l (= 1 hst) en vervolgens een hst in de buitenste lus van de daaropvolgende val van de vorige toer. 
(32 hst)

Je haakt vervolgens het boord verder zoals eerder is omschreven (zie foto 1 t/m 15), maar zoals je ziet op de foto is de 
kleurvolgorde in tegenovergestelde richting verwerkt.
De laatste rij eindig je met een hv en hecht vervolgens alle draden af.
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