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Keycord met vos applicatie 
Ontwerp van: Made By Petra 
 

Wol:  
Restje katoen voor keycord 
Restje katoen wit applicatie 
Restje katoen oranje applicatie 
Restje katoen zwart 
 

Overige: 
Sleutelhanger  
letterkraaltjes 
drukknopje 9 mm 
 

Haaknaald 2,5 mm 
Naald 
Steekmarkeerders 
 

 

  

v = vaste(n) 
hv = halve vaste 
stk = stokje 
mc = magische cirkel 
l = losse 
kl = keerlosse 
 

:  

Voor een mooiere wisseling van de kleuren haak je de toer helemaal af in de juiste kleur. Vervolgens 
pak je de nieuwe kleur erbij en de halve vaste naar de nieuwe toer doe je in de nieuwe kleur. 1 losse 
en vervolgens in de vaste waar de halve vast ook in is gedaan weer beginnen met een v. 
 
Een toerenteller is handig om bij te houden bij welke toer je bent. 
 
Tussen de haakjes staat het totaal aantal vaste per toer. 
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Het keycord wordt plat gehaakt. Keer na elke toer je werk.
1. 3 l           
2. Start in de 2e l vanaf de haak, 2v, kl, draai je werk     (2) 
3. 2v, kl, draai je werk        (2) 
4. 2v, kl, draai je werk        (2) 
5. 2v, kl, draai je werk        (2) 
6. 2v, kl, draai je werk        (2) 
7. 3 l, haak 2 v terug op je lossen ketting. vouw je werk dubbel  

(korte kanten tegen elkaar), doe je werk door de sleutelhanger, 
zodat de sleutelhanger ingesloten wordt als je doorhaakt. 2 v in beide  
uiteinde van je werk (zo haak je de uiteinde aan elkaar_). 3 l, keer je werk (9) 

8. Haak 3 v terug op je lossenketting en vervolgens haak je nog 4 v op de  
rest van je werk, kl en keer je werk      (6) 

9. 6 v, kl, en keer je werk        (6)  
10. Herhaal toer 9 tot je je keycord lang genoeg vind    (6) 
11. Aan beide uiteinde van je werk maak je een drukknopje vast zodat je het  

keycord los kan maken.  
 
Als je wilt kan je het keycord versieren met bijvoorbeeld naamkralen, bloemen of andere applicaties. 
 

Wordt spiraalgewijs gehaakt. De toer wordt niet gesloten, gebruik een steekmarkeerder om elke toer 
de eerste v te markeren:  
1. 6v in mr         (6) 
2. 2v in elke v        (12) 
3. 6x (1v, 2v in v)        (18) 
4. 6x (1v, 2v in v, 1v)        (24) 
5. 6x (4v, 2v in v)        (30) 
Hecht af. En werk de draad weg. 
Oren: bepaal de middenbovenkant van je hoofd en markeer deze met een steekmarkeerder. Tel 5 
steken naar rechts en zet daar je eerste v. (je haakt naar de middenbovenkant toe.  
1. 3v, kl, draai je werk       (3) 
2. V, 2 v samenhaken, kl, draai je werk     (2) 
3. 2v samenhaken, hecht af       (1) 
 
Steek in de 5e v opnieuw je haaknaald (2e van het bepaalde middenboven) en maak het 2e oor zoals 
hierboven. Hecht af en werk je draad weg. 
 

De snuit wordt plat gehaakt. Na elke toer draai je je werk 
1. 3 l          (3) 
2. 2v, (begin van de 2e lus van je haaknaald), kl, draai je werk   (2) 
3. 2v, in elke v,  kl, draai je werk      (4) 
4. 1v, 2x (2v in v), 1v,kl, draai je werk      (6) 
5. 2v, 2x (2v in v),2v, kl, draai je werk      (8) 
6. 2v, 2x (2v in v),2v, kl, draai je werk      (8) 
7. 3v, 2x (2v in v),3v, kl, draai je werk      (10) 
8. 10v         (10) 
  
Om het mooi af te werken haak om het hele snuitje een toer met v. behalve de oren en bovenkant 
van de snuit. De bovenkant van het hoofd leg je tegen het witte hoofd en haak je dan alsnog met 
oranje om. Zo haak je het witte hoofd vast aan de oranje snuit. Als je bij de oren aangekomen bent 
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haak je deze ook om. Vervolgens naai je de rest van de snuit vast op het hoofd. Met zwart borduur je 
2 oogjes in het witte gedeelte. 
 

De snuit wordt plat gehaakt. Na elke toer draai je je werk 
1. 6v in mr. En sluit met een hv.        (6) 
Naai het neusje aan de top van het oranje snuitje vast.  Werk al je draadjes weg. 
 
De applicatie vastmaken aan de keycord kun je het mooiste doen als je alleen de voorste draden van 
je keycord pakt. Zo zie je aan de achterkant geen lelijke stiksels. 
 
Website   : www.madebypetra.nl  

Instagram  : https://www.instagram.com/hakenmetmadebypetra/  

Pinterest  : https://nl.pinterest.com/petra2129/made‐by‐petra/  

Facebook  : https://www.facebook.com/hakenmetmadebypetra/  

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 Zoem de Bij maakt dat je het deelt en 

verwijst naar mij. De door jouw gemaakte artikelen mogen verkocht worden mits het niet voor 

productiedoeleinden wordt gebruikt. Voor vragen en opmerkingen: haken@madebypetra.nl. 

 


