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Heren Golf pet 

 
 

 

 

 

Clare Sullivan – BobWilson123 – YouTube, Facebook, Google+ and Twitter 

Designed by Clare Sullivan 

Converted to written format by Mackena 

Video tutorial - http://www.youtube.com/watch?v=gEffgaeEbus 

 

4 laags garen 5.00mm haaknaald (US I/6). 

2 st markers –  

Optioneel 1x knoop  

 

St gebruik: 

l = losse   stk= stokje   hv= halve vaste 

 

Opmerkingen: het begin 3 l wordt geteld als een stk.   

Om te beginnen: 4 l en sluit met een hv te maken van een ring  
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rij 1: 3 l, haak 11 stk in de ring, HV om toe te treden in top van 3 l. (12 stk)  

rij 2: 3 l, haak 1 stk in dezelfde st  als 3 l, haak 2 stk in elke st rond, HV om 

toe te treden in top van 3 l (24 stk)  

rij 3: 3 l, 2 stk in 1 st, * 1 stk, haak 2 stk in 1 st, * herhaal van * tot * einde, 

HV om toe te treden in top van 3 l (36 stk)  

rij 4: 3 l, 1 stlk in volg st, 2 stk in volg stk, * 2 stk, 2 stk in 1 st,* herhaal *tot* 

eind, hv in top of 3 l (48 stk) 

rij 5: 3 l, 2 stk, 2 stk in 1 st, * 3 stk,  2stk in 1 st, herhaal *tot* eind, hv in top 

3 l  (60 stk) 

rij 6: 3 l, 3 stk, 2 stk in 1 st, * 4 stk,  2stk in 1 st, herhaal *tot* eind, hv in top 

3 l  (72 stk) 

Verdeel st op de ronde in drie en zet steek markeringen op de derde (dat wil 

zeggen 3/72st = 24)  

Dit is de formule die ik in het patroon zal gebruiken.  

Maar vergeet niet, resterende derde in het voorste gedeelte door 4 te kunnen 

delen,          

Vergeet niet - als we de steek markers gebruiken ze loodsen alleen, ze  zijn 

niet de exacte steek aanduiding 

 

 rij 1 markeer: 3 l, stk in eerste (24) steken tot de markeerdraad; BIJ het 

markeerteken, * 2stk in 1 steek, 2 stk, * herhaal ** naar volgende markering 

ter vervanging van de tweede markeerdraad van de steek in de tweede stk 

van de laatste meerdering dan stk in de laatste 24 st.sluit m/ hv om toe te 

treden. 

rij 2: 3 l. stk helemaal rond, hv om toe te treden. Vergeet niet om te  

verplaatsen de steek markers omhoog als je verder gaat.  

rij 3: 3 l. herhaal rij 1 met 2stk-samen en dan 3 stk (rij 1 was 2stk-samen en 

dan  2stk) herhaal tot  marker, eindig op 1stk in laatste marker, dan 1stk in 

volg st,  sluit m/hv. 

Rij 4: herhaal rij 2. 

Rij 5: herhaal rij 3, met 2stk-samen en 4 stk tussen de markers. sluit m/hv  

Rij 6: 3 l. stk in elke st tot marker; 2stk-samen tot volg st-marker (in de 

voorkant v/d pet), 1stk in elke st tot de laatste st, sluit m/hv. 

Rij 7: 3 l. stk in elke st tot marker; *2stk-samen, 1 stk in volg st,* herhaal** 

tot volg st marker (in de voorkant v/d cap), 1stk in elke st tot eind, sluit m/hv. 

Rij 8: 3 l. stk in elke st  rond, sluit m/hv herinner denk aan de  markers. 

Rij 9: 1 l, v in elke st rond, sluit m/hv. werk markers omhoog. Afkanten.. 
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Rand: 

Markeer 7 st van middenvoor verplaats markers voor het geval ze nog niet 

gelijk zijn.  

De eerste rij werk je onder de rij,  zo  dat U een mooie basis rand hebt 

Rij 1: gebruik 2 draden en sluit aan bij 1e marker, 1 l. 2 v in de v onder vorige 

rij  , *1v in volg 2 st, 2v in 1 st*, herhaal** tot volg marker. 1 l draai. 

Rij 2: v rond. v in de volg   st  in rij 1,hv in de volg 2 st,1 l, draai. 

Rij 3: *1 v in de volg 2 st, 2 v in 1 st,, 1 v in de volg 2 st*, herhaal *van* tot 

eind tot  aansluiten aan de basis als in rij 1, hstk in de volg ruimte onder de 

volg st, dan  2 hv in de volg 2 st, 1 l, draai. 

Row 4: herhaal Rij 2 

Row 5: herhaal Rij 3, inplaatst van afk. nog 1 volledige rand rond de rand  

 

Afwerking: 

Vouw de pet plat en vouw tegen de klep.  

Naai de knoop vlak achter de klep,  

 

Veel plezier met het maken van dit patroon 

♥ Vertaald door Jeannette Kemp ♥ 

 

 

                                                              

 

 

 

        

HAAKSTEKEN: 
 

L= lossen 

V= vasten 
hv – halve vaste  

Stk= stokjes 
hstk – half stokje 

St = steken 
omsl – omslag 

2v samenh = v  minderen  

2 stk samenh = stk minderen 

2v invlgd st = meerderen  

Dbstk is dubbel stokje enz. 

De bv 1 steek overslaan blijft zoals hier staat. 

St achtL = steken in achterste lus (BLO) 

St vL = steken in de voorste lus (FLO) 
** - Herhalen zo vaak als aangegeven. 
Post- steek  F of B = 
http://www.garnstudio.com/lang/nl/video.php?i
d=206&sort=2&thumbnails=on 

Foundation - stk = t.w. 

http://www.youtube.com/watch?v=YGPkRH

F0rUw 
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