Baretjes
Alleen al omdat het zo schattig staat, heb ik een klassieke baret voor kleine
jongens en meisjes ontworpen. Met de gekleurde strepen kun je de baret
passend maken bij de (nieuwe) winterjas. Het leuke pomponnetje is de
spreekwoordelijke kers op de taart.
maat

Wat heb je nodig?

maat 1: 2-4 jaar

* Durable Norwool + (200m/100g),
M004 – 1 bol
* Durable Soqs (210m/50g)
A Turquoise (371), Dark mint (2133) of
Mimosa (411) – 1 bol
B Bombay brown (417),
		 Paradise pink (420) of
		 Vintage green (2134) – 1 bol
C Navy (321), Antique pink (227) of
		 Feach (211) – een restje
* haaknaald 3½ en 4 mm
* wolnaald
* pomponmaker van 35 mm

Stekenverhouding

maat 2: 4-6 jaar

5 toeren in het rond gehaakt = 10 cm

handig om te weten
De Soqs haak je met een dubbele draad. Neem hiervoor de draad van de buitenkant en de
draad uit de binnenkant van de bol samen.
De baret wordt in het rond gehaakt. Sluit elke toer met een halve vaste onder de 2 lusjes
van het 1e gehaakte stokje (zie foto 1 Flaneertasje).
Wordt het 1e stokje van de volgende toer gehaakt in een nieuwe kleur? Haak dan de halve
vast waarmee je de toer sluit in deze kleur (foto 1).
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tot het einde van de toer (= 120 stokjes).

toer 16 Haak 2 lossen (= 1e stokje), 1 stokje in

toer 12-13 Haak 2 lossen (= 1e stokje), 1 stokje in

elk stokje (= 99 stokjes).

elk stokje (= 120 stokjes).

toer 17-18 Gebruik haaknaald 4 mm. Haak als

toer 14 Gebruik haaknaald 3½ mm. Haak 2 lossen

toer 16.

(= 1 stokje), 1 stokje in elk stokje en haak daarbij

toer 19 Gebruik haaknaald 3½ mm. Haak

elk 3e en 4e stokje samen (= 90 stokjes).

2 lossen (= 1e stokje), 1 stokje in elk stokje en haak

toer 15 Haak 2 lossen (= 1 stokje), 1 stokje in elk

daarbij elk 4e en 5e stokje samen. Wissel in de halve

stokje (= 90 stokjes).

vaste waarmee je de toer sluit naar kleur B.
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toer 16 Gebruik haaknaald 4 mm.
Haak als toer 15.

boord

toer 17 Gebruik haaknaald 3½ mm. Haak 2 lossen

toer 20 Kleur B. Gebruik haaknaald 4 mm.

(= 1e stokje), 1 stokje in elk stokje en haak daarbij

Haak 2 lossen (=1e stokje), 1 stokje in elk stokje

elk 4 en 5 stokje samen (= 72 stokjes). Wissel in

(= 80 stokjes).

de halve vaste waarmee je de toer sluit naar

toer 21-22 Haak als toer 19-21 van maat 1.

kleur B.

Hecht de draad af.

boord

afwerking

e
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toer 18 Kleur B. Gebruik haaknaald 4 mm. Haak

Hecht alle draadjes aan de binnenkant van

zo haak je baret maat 1

in dezelfde steek, 4 stokjes, * 2 stokjes in het

2 lossen (=1 stokje), 1 stokje in elk stokje (= 72

de baret in de toer met dezelfde kleur af.

Haak met haaknaald 4 mm en kleur A 3 lossen.

volgende stokje, 4 stokjes. Herhaal vanaf * tot het

stokjes).

Maak van kleur C een pomponnetje en

e

einde van de toer (= 72 stokjes). Wissel in de halve

toer 19-21 Haak 2 lossen (= 1 stokje), *

knip deze mooi rond bij. Naai de pompon

toer 1 Kleur A. Haak in de 3e losse vanaf de naald

vaste waarmee je de toer sluit naar de Norwool +.

1 reliëfstokje voorlangs ingestoken om het

op de baret.

11 stokjes (= 12 stokjes)

toer 7 Norwool +. Haak 2 lossen (= 1 stokje), 1

volgende stokje van de vorige toer, 1 reliëfstokje

toer 2 Haak 2 lossen (= 1e stokje), 1 stokje in de-

stokje in dezelfde steek, 5 stokjes, * 2 stokjes in het

achterlangs ingestoken om het volgende stokje

e

zelfde steek, 2 stokjes in elk stokje tot het einde van volgende stokje, 5 stokjes. Herhaal vanaf * tot het

e

van de vorige toer. Herhaal vanaf * tot het einde

einde van de toer (= 84 stokjes).

van de toer. Sluit de toer met een halve vaste om

toer 3 Haak 2 lossen (= 1 stokje), 1 stokje in

toer 8 Haak 2 lossen (= 1 stokje), 1 stokje in de-

de 2 beginlossen.

dezelfde steek, 1 stokje, * 2 stokjes in het volgen-

zelfde steek, 6 stokjes, * 2 stokjes in het volgende

Hecht de draad af.

de stokje, 1 stokje. Herhaal vanaf * tot het einde

stokje, 6 stokjes. Herhaal vanaf * tot het einde van

van de toer (= 36 stokjes). Wissel in de halve vaste

de toer (= 96 stokjes).

waarmee je de toer sluit naar de Norwool +.

toer 9 Haak 2 lossen (= 1 stokje), 1 stokje in de-

toer 1-12 Haak volgens de beschrijving van

toer 4 Norwool +. Haak 2 lossen (= 1e stokje),

zelfde steek, 7 stokjes, * 2 stokjes in het volgende

maat 1

1 stokje in dezelfde steek, 2 stokjes, * 2 stokjes in

stokje, 7 stokjes. Herhaal vanaf * tot het einde van

toer 13 Haak 2 lossen (= 1e stokje), 1 stokje in

het volgende stokje, 2 stokjes. Herhaal vanaf * tot

de toer (= 108 stokjes). Wissel in de halve vaste

dezelfde steek, 9 stokjes, * 2 stokjes in het

het einde van de toer (= 48 stokjes).

waarmee je de toer sluit naar kleur A.

volgende stokje, 9 stokjes. Herhaal vanaf * tot het

toer 5 Haak 2 lossen (= 1e stokje), 1 stokje in de-

toer 10 Kleur A. Haak 2 lossen (= 1e stokje), 1 stok-

einde van de toer (= 132 stokjes).

zelfde steek, 3 stokjes, * 2 stokjes in het volgende

je in elk stokje (= 108 stokjes). Wissel in de halve

toer 14 Haak 2 lossen (= 1e stokje), 1 stokje in

stokje, 3 stokjes. Herhaal vanaf * tot het einde van

vaste waarmee je de toer sluit naar de Norwool +.

elk stokje (= 132 stokjes).

de toer (= 60 stokjes). Wissel in de halve vaste

toer 11 Norwool +. Haak 2 lossen (= 1 stokje),

toer 15 Gebruik haaknaald 3½ mm. Haak 2 lossen

waarmee je de toer sluit naar naar kleur B.

1 stokje in dezelfde steek, 8 stokjes, * 2 stokjes

(= 1e stokje), 1 stokje in elk stokje en haak daarbij

toer 6 Kleur B. Haak 2 lossen (= 1 stokje), 1 stokje

in het volgende stokje, 8 stokjes. Herhaal vanaf *

elk 3e en 4e stokje samen (= 99 stokjes).

de toer (=24 stokjes).
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zo haak je baret maat 2
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