
Familie Paddestoel 

 

Ontwerp Truida Baas van @studiohorloos  

 

Wat leuk dat je voor dit patroon gekozen hebt!  

Ik heb er met veel plezier aan gewerkt en ik hoop jij ook! 

Handig om te weten en wat heb je nodig: 

Garen: Scheepjes stonewashed 804 boulder en 801 moon stone of ander leuk garen. 

Haaknaald 3 of afhankelijk van jouw draadje, als de steken maar mooi dicht worden 

Vulling 

Een kop koffie of thee met wat lekkers 

We haken in spiraal 

Gebruikte steken: mr = miracle ring/magische ring, v =vaste, hv =halve vaste 

Starten maar... 

 

Paddestoel XL 

 Steel XL 

1.       Haak 6v in mr        (6v) 

2.       2v in iedere v         (12v) 

3.       2v in iedere 2e v    (18v) 

4. t/m 9.  18v   

10.  iedere 2e en 3e v samenhaken  (12v) 

11. t/m 18.   12v              (12v) 

19.  2v in iedere v           (24v) 

20.  2v in iedere 4e v      (30v) 

21.  2v in iedere 5e v      (36v)    

22.  2v in iedere 6e v      (42v) 

23.  2v in iedere 7e v      (48v) 

24.  2v in iedere 8e v      (54v) 

Hecht af en vul de steel op 



 

 

                                                                                                                                                                                                                            

Hoed XL 

1.  6v in mr                      (6v) 

2.  2v in iedere v             (12v) 

3.  2v in iedere 2e v        (18v) 

4.  18v 

5.  2v in iedere 3e v        (24v) 

6.  24v 

7.  2v in iedere 4e v        (30v) 

8.  30v 

9.  2v in iedere 5e v        (36v) 

10.  36v 

11.  2v in iedere 6e v      (42v) 

12.  42v 

13.  2v in iedere 7e v      (48v) 

14.  48v 

15.  2v in iedere 8e v      (54v) 

16. 54v 

17. We haken gewoon in spiraal verder!  Leg nu de hoed op de steel en haak met vasten de delen aan 

elkaar vast, LET OP, haak 44 v, vul dan de hoed op, niet te veel vulling gebruiken, haak 10 vasten en 

hecht af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paddestoel L 

Steel L 

1.  6v in mr                         (6v) 

2.  2v in iedere v               (12v) 

3.  2v in iedere 2e v         (18v) 

4 en 5.  18v 

6.  8e en 9e samenhaken, 17e en 18e samenhaken    (16v) 

7.  5e en 6e samenhaken, 13e en 14e samenhaken     (14v) 

8.  14v 

9.  1e en 2e samenhaken, 7e en 8e samenhaken          (12v) 

10 t/m 12.  12v 

13.  2v in iedere v             (24v) 

14.  2v in iedere 4e v        (30v) 

15.  2v in iedere 5e v        (36v) 

16.  2v in iedere 6e v        (42v)  Hecht af en vul de steel op 

 

Hoed L 

1.  6v in mr                         (6v) 

2.  2v in iedere v               (12v) 

3.  2v in iedere 2e v          (18) 

4.  18v 

5. 2v in iedere 3e v           (24) 

6.  24v 

7.  2v in iedere 4e v          (30v) 

8.  30v 

9.  2v in iedere 5e v          (36v) 

10.  36v 

11.  2v in iedere 6e v       (42v) 

12. 42 v 

13. We haken ook nu in spiraal verder. Leg de hoed op de steel en haak met 35 v de delen aan elkaar, 

LET OP, vul de hoed,  gebruik niet teveel vulling, haak 7v en hecht af 



Paddestoel M 

Steel M 

 

1.  6v in mr                    (6v) 

2.  2v in iedere v           (12v) 

3 t/m 5. 12v 

6.  haak steeds 2 v samen  (6v) 

7 t/m 8.  6v 

9.  2v in iedere v           (12v) 

10.  2v in iedere 2e v    (18v) 

11.  2v in iedere 3e v    (24v) 

12.  2v in iedere 4e v    (30v)   

Vul de steel op 

 

Hoed M 

1.  6v in mr                     (6v) 

2.  2v in iedere v            (12v) 

3.  2v in iedere 2e v       (18v) 

4.  18v 

5.  2v in iedere 3e v        (24v) 

6.  24v 

7.  2v in iedere 4e v        (30v) 

8.  30v 

9. We haken gewoon in spiraal verder! Leg de hoed op de steel en haak met 25 v de delen aan 

elkaar,LET OP,vul de hoed op, niet te veel vulling gebruiken, haak 5v en hecht af 

 

 

 

 

 

 



Steel S 

 

1.  6v in mr                           (6v) 

2t/m5  6v 

6.  2v in iedere v                 (12v) 

7.  2v in iedere 2e v            (18v) 

Hecht af en vul de steel 

 

Hoed S 

 

1.  6v in mr                          (6v) 

2.  2v in iedere v                 (12v) 

3.  12v 

4.  2v in iedere 2e v            (18v) 

5.  We haken gewoon in spiraal verder! Leg de hoed op de steel en haak met 18 vasten de delen aan 

elkaar vast. LET OP: Bij deze paddestoel hoef je de hoed niet perse te vullen. Hecht af. 

 

TIP: wanneer je coctail-, of sateprikkers in de steeltjes prikt kun je de paddestoeltjes gemakkelijk 

ergens in prikken. 

 

Ik ben heel erg benieuwd hoe jouw familie paddestoel eruit ziet en vind het erg leuk om jouw foto 

tegen te komen op insta met  #familiepaddestoel (zonder n). 

 

 

 

 

 

 

Dit patroon is alleen voor persoonlijk gebruik. Zowel het patroon als de foto’s mogen niet gedeeld, 

geplubliceerd of vertaald worden zonder toestemming van Truida Baas van @studiohorloos. 

 


