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ICE QUEEN CAP - vertaling in het Nederlands 

Je werkt van boven naar beneden. 

 

 

 

 

 

  

 

Haaknaald: 5 of 6   

Garen: Medium (ik gebruikte Eskimo Drops garen 

Maat: een maat voor een gemiddeld vrouwenhoofd 

HANDLEIDING 

PAS OP: tel de eerste twee lossen van iedere rond niet mee als stokje/steek 

 

Start: Begin met 3 lossen en een half vaste (hv) in de eerste losse zodat je een ring creeert.  

(of start met een magische ring) 

Ronde 1: 3 lossen, 7 stokjes (St)  in de ring,  afsluiten met een hv in de derde van de drie 

lossen. 

Ronde 2:  2 losse, 2 reliefstokjes voor (RSTV)  in elk van de acht st van ronde ronde 1, (16 

stokjes) 

(hoe haak je een reliefstokje voor?  dat zie je via volgende link: 

https://www.youtube.com/watch?v=epIP0OCm-iI) 

Ronde 3: 2 losse, *1 RSTV  in 2 reliefstokjes van ronde 2, 1 ST in de plaats tussen je laatste 

en volgende RSTV* herhaal tot het einde en HV in de eerste RSTV die je haakte (24 stokjes) 

 

Ronde 4: 2 losse, *1 RSTV in reliefstokje van ronde 3, 1 ST in de plaats tussen je eerste en de 

volgende RSTV, 1 RSTV in het tweede RSTV van ronde 3, 1 st in het onderliggende st van 

ronde 3* herhaal tot het einde en sluit af met een hv in de eerste gehaakte RSTV van ronde 4 

(32 stokjes) 

https://www.youtube.com/watch?v=epIP0OCm-iI
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Ronde 5: 2 losse, *1 RSTV rond de RSTV van ronde 4, 1 st in het onderliggende st, 1 RSTV 

in onderliggende RSTV, 2 st in de het volgende st* herhaal tot eind en sluit af met hv in de 

eerste RSTV van ronde 5 (40 steken) 

Ronde 6:  2 losse, *1 RSTV rond de RSTV van ronde 5, 2 st in het onderliggende st, 1 RSTV 

in onderliggende RSTV, 1 st, 1 st* herhaal tot eind en sluit af met hv in de eerste RSTV van 

ronde 6 (48 steken) 

Ronde 7:  2 losse, *1 RSTV rond de RSTV van ronde 6, 1 st, 1 st, 1 RSTV in onderliggende 

RSTV, 2 st in het volgende stokje, 1 st* herhaal tot eind en sluit af met hv in de eerste RSTV 

van ronde 7 (56 steken) 

Ronde 8: 2 losse, *1 RSTV rond de RSTV van ronde 6, 2 stokjes in het volgende stokje, 1 st, 

1 RSTV in onderliggende RSTV, 3 stokjes (in elke onderliggend stokje 1) * herhaal tot eind 

en sluit af met hv in de eerste RSTV van ronde 8 (64 steken) 

Ronde 9: 1 losse, 1 vaste in elke steek rondom, hv in de eerste vaste (64 steken) 

Ronde 10: 2 losse, * 3 RSTV in het reliefstokje van ronde 8, sla 1 V over, 1 stokje in de 

volgende v, sla 1 V over* herhaal dit 15 keer tot het einde en sluit af met hv in de eerste 

RSTV) 

Ronde 11:  herhaal ronde 9 

Ronde 12:  hv in de volgende steek, 3 losse (telt als eerste stokje - dit komt ter hoogte van de 

middelste van het groepje RSTV ronde 10), sla 1 V over, 3 RSTV rond het stokje van ronde 

10, sla 1 v over, * 1 stokje, sla 1 v over, 3 RSTV rond het stokje van ronde 10, sla 1 v over*, 

herhaal 14 keer en sluit af met hv 

Ronde 13:  herhaal ronde 9 

Ronde 14: hv in de volgende 2 steken, 3 losse (telt als eerste stokje - dit komt ter hoogte van 

de middelste van het groepje RSTV ronde 12), sla 1 V over, 3 RSTV rond het stokje van 

ronde 12, sla 1 v over, * 1 stokje, sla 1 v over, 3 RSTV rond het stokje van ronde 10, sla 1 v 

over*, herhaal 14 keer en sluit af met hv 

Herhaal ronde 13 en 14 tot het werk 20.5 cm lang is (eigenlijk komt het er op neer dat je 

ongeveer 7 rijen bobbeltjessteek verkijgt) 

haak verder zonder je draad af te knippen! (behalve wanneer je een ander kleurtje wil 

aanhechten) 

Band:  

Ronde 1 en 2: 1 losse, 1 v in elke steek rondom, hv in de eerste vaste die je haakte van de 

ronde (64 steken in iedereronde)  

Begin nu te werken in rijen; 
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1e rij: 1 losse, 1 vaste in elke van de volgende 46 vasten.  keer je werk en laat de rest van de 

vasten liggen. 

2e tot 10e rij: 1 losse, 1 vaste in elk van de 46 vaste. keer je werk  

Sluit af op de 10e rij met een half vaste en sluit af 

Afwerking: 

Plooi uithoekjes van de band van de hoed en naai ze met 2 knoopjes op elke kant van de hoed 

(schuin naar binnen - ongeveer op de derde rij) 

 

Dit is een Nederlandse Vertaling 

Het originele patroon vind je op: http://www.allfreecrochet.com/Caps-With-Brims/Ice-

Queen-Cap-Patons  
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