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Mijo vaatdoekje/washand 
Design av Johanna Lindahl / Mijo Crochet 

 

Dit patroon is enkel voor persoonlijk gebruik 
 

 

 
 

 

Garen: Ca 20g (voor een vaatdoekje of washand) van Scheepjes Cotton 8 (100% 

bomull, 50g/170m) of Scheepjes Sunkissed (100% bomull, 50g/170m). 
 

Haaknaald: 3,0 mm. 
 

Afmetingen: Ca 18 x 18 cm of groter als je dat wilt. Hoe je de grootte kan aanpassen 

staat ook beschreven in het patroon. 
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Afkortingen: 
 

L – losse 

v – vaste 

St – stokje 

S.o. – sla over 

Vlg – volgende 

Tem – Tot en met 

 

 

 

Tips: 
 

• Steken tussen inom [ ]  worden herhaald met het aantal keren dat aangegeven 

wordt na de haakjes 

• Keer je werk na elke toer. 

 
 

Patroon: 
 

Start: 

 

41 l, keer. 

 

Wil je een grotere afmeting vaatdoek, voeg dan meer l toe, maar zorg voor een oneven 

aantal l voor toer 1. 

 
 

Toer 1: 

 

1 v in de 2:e l vanaf de haaknaald (de overgeslagen l telt niet als steek).  

[1 v in vlg l] tot en met de laatste l, keer. 

 

|40 v| 
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Toer 2: 

 

Tips: Plaats een markeur in de 2e l om gemakkelijker terug te vinden bij de volgende toer 

 

In deze Toer haak je gekruiste stokjes. 

 

2 l (telt als 1 st). 

[sla 1 v over, 1 st in vlg v, 1 st in de v die zojuist overgeslagen isr (= 1 gekruisd 

stokjespaar)] tot en met de op 1 na laatste v. 1 st in vlg v, keer. 

 

|19 gekruisde stokjes en 2 st| 

 
 

Toer 3:  

 

Tips: Plaats een markeur in de 1:e l om gemakkelijker terug te vinden als je de volgende 

toer haakt. 

 

1 l (telt als 1 v).  

[1 v in vlg st] tot en met de laatste st, keer. 

 

|40 v| 

 
 

Toer 4: 

 

Tips: Plaats een markeur in de 2e l om gemakkelijker terug te vinden als je de volgende 

toer haakt. 

 

2 l (telt als 1 st). 

[sla 1 v over, 1 st in vlg v, 1 st in de v die je zojuist overgeslagen hebt (= 1 gekruisd 

stokjespaar)] tot en met de op 1 na laatste v. 1 st in de 1:e l in het begin van de vorige  

Toer, keer. 

 

|19 gekruisde stokjespaar en 2 st| 
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• herhaal Toer 3–4 nog 11 keer. 

Wil je een grotere vaatdoek, doe je meer herhalingen van het patroon. 

 

• Sluit af met een herhaling van Toer 3. 

 

• Maak alle draadjes vast. 
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