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MOOI & MINI
SNOEZIG GEHAAKTE
BABYSET

tekst J. SLIJKHUIS | beeld HUIBERT VAN ROSSUM

Schattig in wit, ook prachtig in een kleurtje: dit fijn gehaakte babysetje
zal elke (aanstaande) moeder bekoren. Maken voor je eigen spruit of
schenken als kraamcadeau? Neem er de tijd voor en maak het zelf. Met de
parelmoerknoopjes op het voorpand: een prachtig plaatje!
Nodig: • Haaknaald 3 mm • 5 bollen Phildar superbaby • 6 parelmoer knoopjes • Naald • Eventueel stekenmarkeerders
Maken: Het patroon is te downloaden op www.gezinsgids.nl of op te vragen via 030 230 3500 (excl. voor abonnees)

Gebruikte steken
• Losse
• Stokje
- 2 samen afgehaakte stokjes: *1 omslag, in 1 st
insteken, 1 lus doorhalen, 1 omslag, de draad door 2
lussen halen*, wat tussen de sterretje staat 2 keer, 1
omslag de draad door de 3 lussen op de haaknaald
halen
- 3 samen afgehaakte stokjes: *1 omslag, in 1 st
insteken, 1 lus doorhalen, 1 omslag, de draad door 2
lussen halen*, wat tussen sterretje 3 keer, 1 omslag
de draad door de 4 lussen op de haaknaald halen
- 4 samen afgehaakte stokjes: *1 omslag, in 1 st
insteken, 1 lus doorhalen, 1 omslag, de draad door 2
lussen halen*, wat tussen de sterretjes staat 4 keer, 1
omslag de draad door de 5 lussen op de haaknaald
halen
• Halve vaste
• Vaste
• Samen gehaakte vasten
- *De haaknaald in 1 st insteken, 1 lus doorhalen*,
tussen de sterretjes 2 keer, 1 omslag, de draad door
de 3 lussen op de haaknaald halen
• Magische cirkel
- Maak een opzetlus zoals je dat normaal doet,
maar trek deze niet aan. Zorg ervoor dat de cirkel niet
uit elkaar valt door een losse te haken. Nu heb je een
rondje. Het losse uiteinde kun je aantrekken zodra de
ronde klaar is om het gaatje in het midden te sluiten.
Het losse uiteinde kun je meehaken in de rondes

Maten
Geboorte: a
3 maanden: b
6 maanden: c

c) *1 stk., 2 samen afgehaakte stokjes*, herhaal
tussen de sterretjes 31 keer, eindig met 2 stk [64]
2 rijen hoger: hecht de stokjes per 2 samen af. [32]
2 rijen hoger: hecht de stokjes per 2 samen af. [16]
Hecht de stokjes per 2 samen af. [8]
Rijg de draad door de stokjes en trek aan

Applicatie
Haak een magische cirkel.
Rij 1: haak 1 losse als 1 vaste en 7 vaste in het rondje [8] eindig met een halve vaste op de beginlosse
Rij 2: haak 1 losse als 1 vaste, *2 v in de volgende
steek, 1v in de volg. steek*, herhaal tussen de sterretjes 3 keer. Eindig met een halve vaste op de begin
losse [12]
Rij 3: haak 1 losse als 1 vaste, *2 v in elk van de
volgende 2v, 1v in de volg. steek*, herhaal tussen de
sterretjes 3 keer, 2 v in elk van de volgende 2 st. Eindig met een halve vaste op de begin losse [20]
Rij 4: haak 1 losse als 1 vaste, *2 v in de volgende
steek, 1v in elk van de volg. 3 steken*, herhaal tussen
de sterretjes 3 keer, 2 v in elk van de volgende 2 st.
Eindig met een halve vaste op de begin losse [28]
Rij 5: haak 1 losse als 1 vaste, *2 v in de volgende 2v,
1v in de volg. 5 steken*, herhaal tussen de sterretjes 3
keer, 2 v in elk van de volgende 2 st, 1v in elk van de
volgende 2 v. Eindig met een halve vaste op de begin
losse [36]
Rij 6: haak 1 losse als 1 vaste, 3 vasten, *2 v in de
volgende steek, 1v in elk van de de volg. 7 steken*,
herhaal tussen de sterretjes 3 keer, 2 v in elk van
de volgende 2 st. Eindig met een halve vaste op de
begin losse [44]
Hecht af.
Sluit de naad van de muts en naai de applicatie
met een knoopje op de zijkant van de muts.

Mutsje
Maak een ketting van a) 81 st. b) 85 st. c) 91 st.
lossen en haak 3 rijen vasten. Ga hierna verder met
stokjes.
Op a) 11 cm b) 12,5 cm c) 13,5 cm hoogte minderen
volgens onderstaand patroon.
a) 1 stk., *1 stk., 2 samen afgehaakte stokjes*, herhaal tussen de sterretjes 26 keer, eindig met 2 stk [55]
2 rijen hoger: hecht de stokjes per 2 samen af. [28]
2 rijen hoger: hecht de stokjes per 2 samen af. [14]
Hecht de stokjes per 2 samen af. [7]
Rijg de draad door de stokjes en trek aan
b) *1 stk., 2 samen afgehaakte stokjes*, herhaal
tussen de sterretjes 28 keer, eindig met 1 stk [57]
2 rijen hoger: hecht de stokjes per 2 samen af. [29]
2 rijen hoger: hecht de stokjes per 2 samen af. [15]
Hecht de stokjes per 2 samen af. [8]
Rijg de draad door de stokjes en trek aan

Vestje
Achterpand:
Maak een ketting met a) 55 b) 57 c) 62 lossen en
haak 2 rijen vasten. Ga hierna verder met stokjes.
Hecht op a) 13 b) 15 c) 17 totale hoogte voor de
armsgaten aan weerszijden 5 steken af. Er resten a)
45 b) 47 c) 52 steken.
Hecht op a) 21 b) 24 c) 27 cm totale hoogte voor de
hals de middelste a) 19 b) 21 c) 24 steken af. En werk
ieder deel apart af. Hecht op a) 22 b) 25 c) 28 de resterende a) 13 b) 13 c)14 steken af voor elke schouder.
Rechtervoorpand:
Maak een ketting met a) 39 b) 40 c) 43 lossen en
haak 2 rijen vasten. Ga hierna verder met stokjes.
Hecht op a) 13 b) 15 c) 17 totale hoogte voor de
armsgaten aan links 5 steken af. Er resten a) 34 b) 35
c) 38 steken.

Hecht op a) 19 b) 22 c) 25 cm totale hoogte voor de
hals rechts a) 21 b) 22 c) 24 steken af. En werk ieder
deel apart af.
Hecht op a) 22 b) 25 c) 28 de resterende a) 13 b) 13 c)14
steken af voor elke schouder.
Werk het linkervoorpand in spiegelbeeld uit.
mouwen:
Maak een ketting van a) 35 b) 39 c) 43 steken en
haak 3 rijen vasten. Werk hierna verder met stokjes.
Meerder
a) iedere 4e rij: 2x 1 st. en 3 rijen hoger 1x 1st.
b) iedere 5e rij: 3x 1 st.
c) iedere 6e rij: 3x 1 st.
U hebt: a) 41 b) 45 c) 49 steken.
Merk de kantsteken op a) 12,5 b) 17 c) 19 cm, haak 2
cm rechtdoor en hecht af.
Haak een tweede zelfde mouw.
Sluit de naden en naai de mouwen in de armsgaten. Maak 5 knoopsgaten met de haaknaald: de eerst
komt onder de halsopening, de volgende op gelijke
afstand van elkaar. Naai de knopen er tegenover.

een vaste [9]
Rij 5: haak 1 losse voor de hoogte en haak in elke vaste
een vaste, in de losse van de vorige rij 2 vasten [11]
Rij 6-25: haak 1 losse voor de hoogte en haak elke
vaste een vaste [11]
Rij 26: haak 1 losse voor de hoogte en haak de eerste
twee vasten samen, haak in elke vaste een vaste en
haak de laatste twee vasten samen [9]
Rij 27: haak 1 losse voor de hoogte en haak in elke
vaste een vaste [9]
Rij 28: haak 1 losse voor de hoogte en haak de eerste
twee vasten samen, haak in elke vaste een vaste en
haak de laatste twee vasten samen [7]
Rij 29: haak 1 losse voor de hoogte en haak in elke
vaste een vaste [7]
Rij 30: haak 1 losse voor de hoogte en haak in elke vaste een vaste en haak de laatste twee vasten samen [6]
Omtrek van de zool:
Maak een basisketting van 59 lossen en sluit tot
een rondje met een halve vaste. Haak 3 toeren stokjes
(elke toer begint met 3 lossen die tellen als de 1e steek
van de toer) en haak in het midden van de 3e roer 3
samen afgehaakte stokjes. Hecht af.
Naai de omtrek van de zool met een onzichtbare
naad rond de zool.
Bovenkant van het voetje:
Maak een basisketting van 8 lossen. Begin met 3
lossen dit is het eerste stokje, haak in de volgende 7
lossen een stokje. Haak 3 lossen en dan in de volgende 7 steken een stokje. Haak ook de volgende rij
3 lossen en dan in de volgende 7 steken een stokje.
Haak 2 stokjes samen, haak 4 stokjes, haak 2 stokjes
samen. Haak 4 stokjes samen
Naai de bovenkant van het voetje aan de omtrek
rond de zool met de punt naar de 3 samen afgehaakte
stokjes in het midden.

Slofjes
Zool:
Haak een basis ketting van 6 lossen
Rij 1: haak 1 losse voor de hoogte en haak in elke
losse een vaste, in de laatste losse twee vasten. [7]
Rij 2: haak 1 losse voor de hoogte en haak in elke vaste
een vaste [7]
Rij 3: haak 1 losse voor de hoogte en haak in elke vaste
een vaste, in de losse van de vorige rij 2 vasten [9]
Rij 4: haak 1 losse voor de hoogte en haak in elke vaste

Schacht (in rondes):
1e toer:
Haak stokjes of de 16 stokjes van de eerste zijde, 2 samen afgehaakte stokjes, 4 stokjes op de basis van het
voetje. 2 samen afgehaakte stokjes en 16 stokjes of de
andere zijde. Sluit de toer met 1 hv op de 3e losse bij
het begin van de toer. [36]
2e toer:
16 stk. Op de eerste zijde, 2x 2 samen afgehaakte
stokjes en 16 stk op de ander zijde [34]
3e toer:
15 stk. Op de eerste zijde, 2x 2 samen afgehaakte
stokjes en 15 stk op de ander zijde [32]
Haak 5 toeren met de 32 stokjes. Hecht af. Maak
een tweede zelfde slofje.

