
 
Haakbeschrijving voor het ‘Angel-wings’- 
babyjurkje. 

Garen:  
2 bolletjes witte katoen voor haaknaald 2.5/3. 
Restje katoen in een afstekende kleur.  
Maat: voor een meisje van 4-6 weken.  
Verder nodig: 3 kleine, platte knoopjes.  
 
Afkortingen gebruikt in het patroon:  
L = Losse 
HV = Halve Vaste 
V = Vaste 
STK = Stokje(s) 
SCHELP = (2STK, L, 2STK) in aangegeven 
ruimte 

 
Het bovenstukje/pasje:  

Start: Haak 52 lossen 

Toer 1: Haak V in 2de losse van haak en in elke losse tot op einde. [51] 

Toer 2: Haak 3L en keer werk. Haak STK in elk van de volgende 2 steken. * 2STK in 
volgende steek; STK in elk van de volgende 3 steken. Herhaal vanaf * 11 keer. Haak 
STK in overgebleven 5 steken tot einde. [63] 

Toer 3: Haak 3L en keer werk. Haak STK in elk van de volgende 3 steken. * 2STK in 
volgende steek; STK in elk van de volgende 4 steken. Herhaal vanaf * 11 keer. Haak 
STK in elk van de overgebleven 4 steken. Haak STK in top van de eerste 3L. [75] 

Toer  4: Haak 3L en keer werk. Haak STK in elk van de volgende 3 steken. * 2STK in 
volgende steek; STK in elk van de volgende 4 steken. Herhaal vanaf * 13 keer. Haak 
STK in elk van de overgebleven 6 steken. Haak STK in top van eerste 3L. [89] 

Toer 5: Haak 3L en keer werk. Haak STK in elke steek tot einde, zonder meerderen. 
[89] 

Het rokje: 

Toer 6: Haak 3L en keer werk. Haak STK in zelfde steek. *Sla volgende steek over; 
SCHELP in volgende steek. Herhaal vanaf * tot einde. 2STK in de top van de eerste 
3L. [43 schelpen] 

Toer 7 : Haak 3L en keer werk. Haak STK in zelfde steek. Haak een SCHELP in 
volgende 6 schelpen; 3L. Sla volgende 10 schelpen over. Haak SCHELP in volgende 
11 schelpen; 3L. Sla volgende 10 schelpen over. Haak SCHELP in volgende 6 
schelpen. 2STK in top van 3L. Nu heb je de engel-mouwtjes gemaakt.  



Toer 8: Haak 3L en keer werk. Haak STK in zelfde steek. Haak SCHELP in volgende 
6 schelpen. Haak STK in elk van de volgende 3 losse. Haak SCHELP in de volgende 
11 schelpen. Haak STK in elk van de 3 lossen. Haak SCHELP in de volgende 6 
schelpen. Haak 2STK in top van 3L. 

Toer 9: Haak 3L en keer werk. Haak STK in zelfde steek. Haak SCHELP in volgende 
6 schelpen. Sla eerste stokje over van de onderarm en haak een SCHELP in volgend 
stokje. Haak SCHELP in volgende 11 schelpen. Sla eerste stokje van onderarm over 
en haak een SCHELP in volgend stokje. SCHELP in volgende 6 schelpen. Haak 
2STK in top van 3L. 

Toer 10: Haak 3L en keer werk. Haak STK in zelfde steek. Haak SCHELP in elke 
schelp tot einde. Haak 2STK in top van 3L. 
 
Je hebt nu 4 toeren met schelpjes gehaakt. Vanaf de volgende toer ga je niet meer 
steeds heen en weer, maar haak je de twee delen aan elkaar vast en ga je in het 
rond haken.  

Toer 11: Maak een HV in de top van het stokje in de volgende toer, nu zitten de rok-
delen aan elkaar vast. Haak 3 lossen op het eerste stokje en 1 stokje op het tweede 
stokje. Nu kun je verder schelpjes haken. Als je aan het einde van de toer bent haak 
je nog twee stokjes en sluit de toer met een halve vaste in de bovenste van de drie 
lossen. Deze toer herhaal je tot je totaal 18 toeren met schelpjes hebt (dus met toer 7 
tm 10 erbij gerekend). Sluit dan de laatste toer met een  halve vaste.  

 Afwerking:  
 
Met een afstekende kleur (ik gebruikte okergeel) haak je 
nu langs de onderkant en de mouwtjes een rand met 
halve vasten. Haak die in de achterste lus van de steek, 
zo krijg je een wit en een gekleurd randje steken.  
 
 

Ook langs het halsje haak je zo’n randje met halve vasten, maar aan de achterkant, 
bij de opening voor het hoofdje, maak je met lossen 3 knoopsgaten. Aan de andere 
kant zet je dan drie knoopjes aan. Denk er om: platte knoopjes, geen uitstekende 
dingen want het kindje ligt er met haar rugje op.  
 

         

 


