
Rood met witte stippen... Paddestoel rammelaar 
 
   
Gebruikte katoen: 
Markoma COCKTAIL à 2,75 
50 % katoen – 50% acryl  ;  50 gr = 125 m.  *  Nld. 3-3,5 

• Wit = colour 7691  ± 12 gram 
• Grijs = colour 7693  ± 5 gram 
• Rood = colour 7683 ± 9 gram 
• Oranje = colour 7655  ± 3 gram (om randje onder hoed 

mee te maken, niet noodzakelijk) 
Katia Espiga à 2,95 
50 % katoen – 50% acryl  ;  50 gr = 121 m.  *  Nld. 3,5-4 

• Groen = colour 50 (restje om gras te borduren) 
 
Paddestoel kan met elke katoen of wol worden gehaakt. Dikkere of 
dunnere wol heeft een andere haaknaald nodig en levert evt. een 
andere maat op. Let evt. op wasbaarheid.  
 

 
Andere benodigdheden: 

• Haaknld 3 
• Belletje voor onderin de stam 
• Kattenspeeltje, plastic balletje met rammel 

(gekocht voor 1 euro in dierenzaak) 
 
 
 
 
HAAKAANWIJZINGEN: 
• V. = vaste  ; hv. = halve vaste ; M+ = 

meerderen ; M- = minderen.  
 

• In toeren waar gemeerderd of geminderd wordt staat aangegeven in welke vasten van 
de vorige toer je moet meerderen/minderen. Voor alle andere vasten geldt: 1 v in 
iedere v.  
VB: M+ 5: 2v. in elke 4e v. = meerder vijf vasten door in de eerste 3 v. 1 v. te haken 
en in de 4e v. 2 v. te haken en herhaal dit 5x.  
VB 2: M- 5 door elke 6e en 7e samen te haken: minder vijf vasten door elke 6e en 7e 
vaste van de vorige toer samen te haken en haak alle overige vasten 1 v. in iedere v.  

• De aanwijzing = 20 v. aan het einde van een aanwijzing slaat op het aantal vasten dat 
je ná de betreffende toer moet overhouden. 

• Haken met twee kleuren in 1 toer geeft een grappig gekartelde overgang, maar is een 
beetje ingewikkeld. Je kan er ook voor kiezen in één keer op de nieuwe kleur over te 
gaan.  
 

Stam: 
Begin te haken met WIT 
1. Maak een magical ring met 5v  = 5 v 
2. M+ 5: 2 v. in iedere v.   = 10 v. 
3. M+ 5: 2 v. in iedere 2e v.   = 15 v. 
4. M+ 5: 2 v. in iedere 3e v.  = 20 v.  
5. 1 v. in iedere v. – haak alleen in de BINNENSTE LUS = 20 v.  
6. 1 v. in iedere v.    
7. M+ 4: 2 v. in iedere 5e v.   = 24 v. 
8. 1 v. in iedere v. 
9. 1 v. in iedere v. 
10. M+ 4: 2 v. in iedere 6e v.   = 28 v. 
11. 1 v. in iedere v. 
12. M- 4: haak elke 6e en 7e v. samen = 24v 
13. M- 4: haak elke 5e en 6e v. samen = 20 v 
14. 1v. in iedere v.  
15. M- 4: haak elke 4e en 5e v. samen = 16 v. 
16. 1 v. in iedere v. 
17. 1 v. in iedere v. 
Stop wat vulsel onderin de stam, daarna het belletje en vul dan de stam verder op, maar 
niet helemaal tot bovenaan (dat haakt niet prettig) 



18. M- 2: haak de 1e en 2e v. samen en haak de 6e en 7e v. samen = 14v 
19. M- 2: haak de 3e en 4e v. samen en haak de 11e en 12e v. samen = 12 v. 
20. 1 v. in iedere v. 
Vul de stam wat verder op. (Vanaf nu: onderkant van de hoed) 
21. M+ 4: 2v. in iedere 3e v.   = 16 v. 
22. M+ 4: 2 v. in iedere 4e v.  = 20 v. 
23. M+ 10: 2v. in iedere 2e v.   = 30 v. 
24. M+ 10: 2v. in iedere 3e v.   = 40 v.  
25. Haak met 2 kleuren: grijs en wit in het ritme 2 v. wit en 1 v. grijs:  

M+ 10: 2v. in iedere 4e v.   = 50 v.  
Haak verder met grijs:  
26. M+ 5: 2 v. in iedere 10e v.  = 55 v. 
27. 1 v. in iedere v. 
28. Haak met 2 kleuren: grijs en oranje in het ritme 2 v. grijs en 1 v. oranje:  

1 v. in iedere v. 
Haak één toer met oranje:  
29. M- 5: haak elke 10e en 11e v. samen = 50v. 
Haak verder met rood:   
30. 1v. in iedere v. 
31. M+ 5: 2 v. in iedere 10e v.  = 55 v.  
32. M+ 5: 2 v. in iedere 11e v.  = 60 v. 
33. Maak één halve vaste in de eerste vaste van de vorige toer en hecht af. 
 
Bovenkant hoed 
Haak met rood. 
1. 5 v. in magical ring  = 5 v. 
2. M+ 5: 2 v. in iedere v.  = 10 v. 
3. M+ 5: 2 v. in iedere 2e v.  = 15 v. 
4. M+ 5: 2 v. in iedere 3e v.  = 20 v. 
5. M+ 10: 2v. in iedere 2e v.  = 30 v. 
6. M+ 5: 2v. in iedere 6e v.  = 35 v 
7. M+ 5: 2 v. in 3e v. en daarna in iedere 7e = 40 v 
8. M+ 5: 2 v. in 6e v. en daarna in iedere 8e = 45 
9. 1 v. in iedere v.   
10. M+ 5: 2 v. in iedere 9e v.  = 50 
11. 1 v. in iedere v.  
12. M+ 5: 2 v. in 2e v. en daarna in iedere 10e = 55 v 
13. M+ 5: 2 v. in de 6e v. en daarna in iedere 11e = 60 v 
14. halve vaste in eerstvolgende vaste en hecht af 
 
Stippen: 
Maak stippen naar eigen wens en grootte en naai ze op de hoed.  
In vb zijn acht stippen gehaakt: 

• 2x een magical round met 6 v., gesloten met een hv in de eerste v 
• 1x een magical round met 7 v., gesloten met een hv in de eerste v 
• 2x een magical round met 8 v., gesloten met een hv in de eerste v 
• 1x een magical round van 5 v,. gevolgd door een toer 2 v. in iedere v. en gesloten 

met een hv in de eerste v van die toer = 10 v. 
• 2x een magical round met 6 v., gevolgd door een toer 2 v. in iedere v. en gesloten 

met een hv in de eerste v van die toer = 12 v. 
 
In elkaar zetten: 
• Vul de rest van de stam, goed stevig!! 
• Plaats de bovenkant hoed op de onderkant, met de afhechtingen tegen elkaar aan. 

Haak met halve vasten de twee delen aan elkaar, maar gebruik alleen de binnenste 
lussen. Haak een halve vaste in elke steek van elke helft, dus 60 halve vasten in 
totaal.  

• Vul als je op twee derde bent de hoed stevig op: nog wat in de stam, laagje van 
onder, rand, kattenbelletje en volstoppen.  

• Haak verder dicht en prop op het allerlaatste moment nog wat vulling er in. 
 
Borduur naar wens gras op de onderkant van de stam met groen, bijvoorbeeld door 
'sprietjes' te maken met de kettingsteek.  


