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Appelsleutelhanger 
Ontwerp van: Made By Petra 
 

Wol:  
Restje rood, bruin, zwart en groen katoen. 
Sleutelhanger 
Veiligheidsoogjes 7 of 8 mm 
Vulling 
Haaknaald: 2,5 mm 
 
Naald 
Steekmarkeerders 
 

V = vaste(n) 
Dv = dubbele vaste(n), 1 vaste meerdere (2v in 1v) Vm = vaste minderen, 2 vaste samenhaken. 
Hv = Halve vaste 
Stk = stokje 
 

: Er wordt spiraalsgewijs gehaakt. De toer wordt niet afgesloten. Er wordt door gehaakt. Gebruik 
een steekmarkeerder of een los draadje om de eerste steek te markeren. Zo weet je altijd wanneer de 
nieuwe toer moet beginnen.  
 
Een toerenteller is handig om bij te houden bij welke toer je bent. 
 
Voor een mooiere afwerking als je mindert: pak alleen de voorste lussen. Hierdoor krijg je minder / 
kleinere gaatjes. 
 
Tussen de haakjes staat het totaal aantal vaste per toer. 
 

1. Magische cirkel 
2. 6v in cirkel (6) 
3. 6x 1dv (12) 
4. 6x (1v, 1dv ) (18) 
5. 6x (2v, 1dv) (24) 
6. 6x (3v, 1dv) (30) 
7. 6x ( 4v, 1dv) (36) 
8. 36v (36) 
9. 36v (36) 
10. 36v (36) 
11. 36v (36) 
12. 36v (36) 
13. 6x (4v, 1vm) (30) 
14. 6x (3v, 1vm) (24) 
15. 6x (2v, 1vm) (18) 
Plaats de oogjes 7mm of 8 mm tussen toer 11 en 12 met 4v tussen de oogjes. Vul het appeltje op met 
vulling. 
16. 6x (1v, 1vm) (12) 
17. 6x (1vm) (6) 
Hv draad afknippen en haal de draad door de voorste lussen van de 6v. Licht aantrekken, draad door 
het midden wegwerken. Niet te hard trekken dan trek je het haakwerk naar binnen. 
Borduur 1 toer onder de ogen een paar streepjes van 2v voor de neus. 
Borduur met zwart wat schuine streepjes voor wimpers vlak boven de ogen. 
Borduur het mondje onder het mondje met een toer ertussen. 
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1. Maak een ketting van 19 losse. 
Start de tweede lus van de haak. 
2. 18 vasten, afhechten 
 

1. Magische cirkel 
2. 6v in de magische cirkel 
3. 2x 1dv, 2x ( 1v, 1hv, in 1v), 2x 1dv 
4. 5v, 2x (1v, 1 hv, 1 stk in 1 v), 5v 
Hecht af 
 
De sleutelhanger kan alvast aan het koordje worden geregen. 
Blaadje samen met het koordje vastmaken aan de appel. 
 

Made By Petra: Petra Schoemaker. Dit patroon is en blijft van Made By Petra. Het is niet toegestaan het 
patroon te delen of te veelvoudigen. Ik zou het leuk vinden als je jouw gemaakte project deelt en verwijst naar 
mijn patroon.. De door jouw gemaakte artikelen mogen verkocht worden mits het niet voor 
productiedoeleinden wordt gebruikt. Voor vragen en opmerkingen: haken@madebypetra.nl. 
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