
Patroon kraagje:
Benodigdheden:
- Bolletje wol/katoen
- Haaknaald 3,5 mm
- Knoopje
- Stekenmarkeerders
Steken:
- Vaste
- Half stokje
- Stokje
Patroon:
Kinderen: haak een ketting van 66 lossen.
Volwassenen: haak een ketting van 78 lossen.
Tip: het kraagje is op te delen in 5/6 stukjes waarbij in elk 
stukje 2 boogjes aan het eind komen. Het maakt het haken een-
voudiger door voor de rijen de stukjes af te bakenen: 
Rij 1: 12, rij 2 en 3: 14, rij 4: 20, rij 5: 24 steken per stukje. Er 
blijft dan 1 steek over, deze is nodig om ook het laatste boogje 
te kunnen sluiten.
Tip 2: vanaf tip 1 kun je  ook makkelijk het kraagje groter/klei-
ner maken door 1 stukje meer of minder te haken.

Begin in de 6e vaste vanaf de haaknaald.
Haak aan het begin van elke rij 1 losse voor de hoogte tenzij 
anders aangegeven.
Rij 1: haak in elke losse een vaste [61/73]
Rij 2: haak in elke 6e vaste 2 vasten [71/85]
Rij 3: haak 2 lossen voor de hoogte en haak in de eerste vaste 
een half stokje. *Haak een losse, sla een vaste over en haak een 
half stokje in de volgende vaste.* Herhaal tussen de sterretjes 
tot het eind. [71/85]
Rij 4: Haak in elk stokje een vaste, in elke ruimte onder de losse 
van de vorige rij 2 vasten, in elke 7e ruimte 1 vaste. [101/121]
Rij 5: Haak in elke 5e vaste 2 vaste. [121/145]
Rij 6: Haak een vaste in de eerste vaste. *Haak een ketting van 
4 lossen, sla 3 vaste over en haak een vaste in de 4e vaste.* 
Herhaal tussen de sterretjes tot het eind.
Rij 7: Haak een ketting van 4 lossen. *Haak een vaste in de 
volgende boog, 9 stokjes in de volgende boog, 1 vaste in de 
volgende boog, 4 lossen.* herhaal tussen de sterretjes tot laatste 
boog. Vaste in laatste boog 3 lossen, 1 vaste in laatste vaste.
Rij 8: Haak 1 vaste in de eerste vaste. *Haak in elke 2e stokje 2 
stokjes [totaal 13 stokjes per boog], haak een vaste in de vol-
gende boog.* Herhaal tussen de sterretjes tot het eind.
Hecht af. Pers het kraagje en zet een knoop aan.
Succes!

Klassiek kraagje


