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Haakpatroon Extra Warme Omslagdoek 

 
 
Dit patroon is met liefde gemaakt door Linda Daas van Trendy met Wol @wolgelukjes. Dit 

patroon is alleen voor persoonlijk gebruik en exclusief ontworpen voor Wooladdicts by 

Langyarns.  
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Benodigdheden: 

- 8 bolletjes Wooladdicts by Langyarns Water in de kleur 0039 
- 2 bolletjes Wooladdicts by Langyarns Water in de kleur 0019  
- Haaknaald 10 
- Stopnaald 
- Schaar 

 
Goed om te weten: 

- Dit patroon wordt met dubbele draad gehaakt. 
- Keer na iedere toer het haakwerk. 

 
Gebruikte steken: 
Losse/ halve vaste/ vaste/ stokje/ dubbel stokje/ 2 samengehaakte stokjes 
 
V-steek: Is de benaming voor 2 samengehaakte stokjes, 1 losse, 2 samengehaakte stokjes. 
 
Afmetingen: 
250 cm breed aan het meest brede kant en 145 cm hoog vanuit de punt gemeten. 

Kleurenschema: 
Toer 1 t/m 7 met de kleur 0019 
Toer 8 t/m 14 met de kleur 0019 en 0039 
Toer 15 t/m 29 met de kleur 0039 
Toer 30 met de kleur 0019 
Toer 31 en 32 met de kleur 0019 en 0039 
Toer 33 t/m 35 met de kleur 0039 
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Werkbeschrijving: 
Haak een magische ring. 
 
Toer 1:  Haak in de ring: 4 lossen (= dubbel stokje), 2 samengehaakte stokjes, 1 losse, 2 
samengehaakte stokjes, dubbel stokje.  
 
Toer 2: Haak in de eerste steek 4 lossen (= dubbel stokje), 2 samengehaakte stokjes, 1 losse, 
2 samengehaakte stokjes, 1 losse. Dan haak om de losse van de v-steek van de vorige toer 
een stokje, 1 losse. Haak in de laatste steek 2 samengehaakte stokjes, 1 losse, 2 
samengehaakte stokjes, dubbel stokje.  
 
Toer 3: Haak in de eerste steek 4 lossen (= dubbel stokje), 2 samengehaakte stokjes, 1 losse, 
2 samengevoegde stokjes, 1 losse. Haak om de losse van de v-steek van de vorige toer een 
stokje, 1 losse. Haak in het stokje van de vorige toer 2 samengehaakte stokjes, 1 losse, 2 
samengehaakte stokjes, 1 losse. Haak om de losse van de v-steek van de vorige toer een 
stokje, 1 losse. Haak in de laatste steek 2 samengehaakte stokjes, 1 losse, 2 samengehaakte 
stokjes, dubbel stokje. 
 
Toer 4- 35: Haak in de eerste steek 4 lossen (= dubbel stokje), 2 samengehaakte stokjes, 1 
losse, 2 samengehaakte stokjes, 1 losse. Haak om de losse van de v-steek van de vorige toer 
een stokje, 1 losse. 
*Haak in het stokje van de vorige toer 2 samengehaakte stokjes, 1 losse, 2 samengehaakte 
stokjes, 1 losse. Haak om de losse van de v-steek van de vorige toer een stokje, 1 losse. 
Herhaal vanaf * tot de laatste steek. Haak in de laatste steek 2 samengehaakte stokjes, 1 
losse, 2 samengehaakte stokjes, dubbel stokje. 
 
Afwerking: Haak een rand met de kleur 0039. Begin in een hoek en hecht aan. Haak op 
iedere toer 1 vaste, 2 lossen, 1 vaste.  
 
Hecht af en werk alle draadjes weg. 
 
De Extra Warme Omslagdoek is klaar! Heel veel plezier ermee! 
 
Veel liefs, 
Linda 
 
Instagram: @wolgelukjes #extrawarmeomslagdoek   
Website: www.trendymetwol.wordpress.com 
E-mail: trendymetwol@gmail.com 


