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De basis van de hoes wordt gehaakt met Canada op maat van de zitting van de kruk.
Voor de basis wordt alles gehaakt op de achterste lussen. Deze basis is nadien niet meer 
zichtbaar, dus er kan een andere kleur als de geadviseerde kleur Canada gebruikt worden.

Op de voorste lussen wordt nadien gehaakt met Rabbit, dit geeft de kruk zijn uiteindelijke 
uitstraling. 
Start met Canada voor de basis van de hoes en haak tot de doorsnede ongeveer één cm vanaf 
de rand van de kruk komt. Daarna niet meer meerderen maar verder lezen op blz. 4. 

Basis  krukhoes met vacht 
Haak alles op de achterste lussen

1 8v in een verstelbare ring, markeren 
en rond haken
2 8x (1dv)  /16
3 8x (1dv – 1v)  /24
4 8x (2v – 1dv)  /32
5 1v – 7x (1dv – 3v) – 1dv – 2v  /40
6 8x (4v – 1dv)  /48
7 2v – 7x (1dv – 5v) – 1dv – 3v  /56
8 7x (1dv – 7v)  /63
9 5v – 6x (1dv – 8v) – 1dv – 3v  /70

10 7x (9v – 1dv)  /77
11 3v – 6x (1dv – 10v) – 1dv – 7v  /84
12 8v – 6x (1dv – 11v) – 1dv – 3v  /91
13 7x (1dv – 12v)  /98
14 4v – 6x (1dv – 13v) – 1dv – 9v  /105
15 10v – 6x (1dv – 14v) – 1dv – 4v  /112
16 7x (1dv – 15v)  /119
17 5v – 6x (1dv – 16v) – 1dv – 11v  /126
18 10v  - 6x (1dv – 17v) – 1dv – 7v  /133

Gebruikte materialen

Bont kruk-hoes

Basis van Canada (Lammy) - naald 4,5
Geelbruin gemêleerde hoes: 
• 3x 50g gebroken wit - 016
Grijs gemêleerde hoes:
• 3x 50g grijs tweed - 420

Vacht van Rabbit (100 gram) - naald 4,5
Geelbruin gemêleerde hoes:
•     2x 100g - 18
Grijs gemêleerde hoes:
•     2x 100g - 15

Gebruikte technieken
De gebruikte afkortingen zijn beschreven in de basistechnieken. 

Deze zijn te downloaden op www.haakpret.nl onder de knop Haakpret helpt.
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Vanaf hier is in het voorbeeld 1 cm minder dan de doorsnede van de bovenkant van de kruk 
bereikt en wordt niet meer gemeerderd maar rond gehaakt met 133v.

De bovenkant van de hoes moet niet helemaal tot aan de rand van de kruk komen. In de 
volgende toeren wordt de hoes nog iets breder dan hij nu is. Pas het aantal toeren aan 
wanneer het formaat van je haakwerk niet klopt. 
Te klein; haak nog verder door in elke toer 7 vasten te meerderen tot het formaat goed is. 
Te groot; haak minder toeren dan hierboven vermeld.
Als het formaat goed is niet meer meerderen.

19 t/m 35  133v
Wanneer de goede hoogte bereikt is volgen nog 3 toeren waarin 7v per toer geminderd 
worden. ook hier meer of minder toeren haken indien je nog niet aan de onderrand van de 
kruk gekomen bent.
Voorbeeld kruk met Canada:

36 7x (1vm – 17v)  /126
37 8v – 6x (1vm – 16v) – 1vm – 8v  /119
38 7x (1vm – 15v)  /112, afhechten.

Rijg een dubbele stevige draad (Catona) achter de vasten van de laatste toer Canada heen.
De draad aantrekken en strikken. Op deze manier kan de hoes verwisseld of gewassen 
worden.
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Vacht haken

Haak vacht met Rabbit op de voorste lussen als volgt:
Gebruik dezelfde naald als voor Canada.

De Rabbit wordt met halve vasten om elke 3e voorste lus gehaakt met 1 losse tussenin.
Haak losjes, als je merkt dat de vacht strakker om de hoes zit dan de basis van de hoes dan 
moet je nog losser haken of 2 lossen haken in de plaats van 1 losse.
Haak je TE LOS dan kan het zijn dat de vacht te dik wordt en 2 bollen Rabbit niet voldoende 
zijn voor de complete hoes.
Rek je haakwerk af en toe op en pas het op de kruk, wordt het strak, dan wat losser haken.

Hecht aan op de eerste voorste lus van toer 1 van de hoes.
Herhaal tot de 3e voorlaatste toer voorste lussen: 
1l - 1hv om de 3e voorste lus vanaf de naald.

Het prachtige superzachte garen Rabbit van Rellana is 100 gram per bol met een looplengte 
van 65 meter. Dat zit beslist heerlijk op de kruk!
Verkrijgbaar bij Haakpret in verschillende prachtige kleuren op https://www.haakpret.nl/nl/
garen/rellana/
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Gepakt door het Haakpret-virus? 
Ga helemaal los met alle titels en werkbeschrijvigingen van Anja Toonen! 
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Veel creativiteit en Haakpret gewenst!
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