
@essiebirdies 2020 
 

1 

 
 
 
 
 

Patroon kroontje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit patroon is eigendom van essiebirdies en gemaakt voor privégebruik. Het mag niet 
worden verkocht, als eigen uitgegeven worden of voor commerciële doeleinden worden 
gebruikt. Gehaakte exemplaren mogen in beperkte oplagen verkocht worden onder 
vermelding van essiebirdies als ontwerpster. Het patroon is getest maar essiebirdies is niet 
verantwoordelijk voor het individuele haakwerk van degene die het patroon gebruikt. 
Copyright essiebirdies 2020 
 
www.essiebirdies.wordpress.com 
Facebook en Instagram: essiebirdies 
Facebookgroep: haken met essiebirdies 
 
Benodigdheden: 
 
Garen  
- katoen 
- haaknaald 3 mm 
- maasnaald, schaar 
 
Gebruikte steken en afkortingen 
l = losse 
hv = halve vaste 
v = vaste 
st = steek 
picot = 2l, hv in 2e l vanaf de naald. 
2 st samen haken = minderen 
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2v in 1 v = meerderen  
 
Het kroontje wordt gehaakt in heen en weer gaande rijen. Keer na elke rij en haak een 
losse. Het kroontje bestaat uit 2 delen die je op elkaar legt en met vasten aan elkaar haakt. 
Vul het kroontje (desgewenst) voordat je het sluit. Tip: haak meerdere kroontjes om een 
leuke slinger te maken en voor de raam te hangen. 
 
Patroon 
Kroontje (2x): 
Haak 15 lossen 
(Vanaf nu haak je 1 losse en keer je je werk) 
Rij 1: 14v(14v) 
Rij 2 – 6: 14v (14v 
Rij 7: 2v in de eerste st, 12v, 2v in de laatste st (16v) 
Rij 8 – 10: 16v (16v) 
 
We maken nu de eerste punt van de kroon 
Rij 11: 4v 
Rij 12: 4v 
Rij 13: 2v, 2 st samen haken (3v) 
Rij 14: 3v (3v) 
Rij 15: v, 2st samen haken (2v) 
Rij 16: 2v (2v) 
Rij 17: 2 st samen haken (1v) hecht af 
 
Middelste punt van de kroon: 
Hecht het garen aan onderin de eerste punt (zie foto 2), 1l  
R1: 8v (8v) 
R2: 8v (8v) 
R3: 2st samen haken, 4v, 2st samen haken (6v) 
R4: 6v (6v) 
R5: 2st samen haken, 2v, 2st samen haken (4v) 
R6: 4v (4v) 
R7: 2st samen haken 2 x (2v) 
R8: 2v (2v) 
R9: 2st samen haken (1v) hecht af 
 
Derde punt van de kroon: 
Hecht het garen aan in de laatste st van de middelste punt, R11, (zie foto 3) 1l 
R1: 4v (4v) 
R2: 4v (4v) 
R3: 2st samen haken, 2v (3v) 
R4: 3v (3v) 
R5: 2st samen haken, v (2v) 
R6: 2v (2v) 
R7: 2st samen haken (1v) hecht af 
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Afwerking: 
Haak een tweede kroontje. Plaats de delen op elkaar en haak ze vast met v. In de drie 
punten haak je: 2v, picot, 1v 
 
 
Veel plezier met het haken van dit kroontje! 
 
Op www.essiebirdies.wordpress.com vind je nog meer leuke haakpatronen (zowel gratis als 
kooppatronen) 
Ik zie jullie creaties graag op Facebook en Instagram. 
Facebook: @essiebirdies       Facebookgroep: haken met essiebirdies 
Instagram: @essiebirdies   #essiebirdiespattern 
 


