
 

Patroon telefoonhoesje tbv Samsung Galaxy Note 
Door Juf Paula (zie www.JufPaula.nl voor meer info) 

Moeilijkheidsgraad: medium 
 

Benodigdheden: 
 Haaknaald 2,5 
 Ongeveer een half bolletje Catania of Phildar Cotton. 

 
 

Gebruikte steken en afkortingen: 
L = losse 
hv = halve vaste 
v = vaste   
st = stokje 
LK = lossenketting 
* vanaf hier herhalen tot de volgende * 
*..* = herhaling van het stuk tussen sterretjes eerder in de toer.   
 

Haken 
Dit hoesje wordt in de rondte gehaakt, maar elke toer wordt afgerond met een halve vaste.  
De eerste helft heb ik voor de duidelijkheid blauw gemaakt, de zijkant en 2 helft rood.  
De start van een nieuwe toer is steeds met lossen.  
 
Om in plaats daarvan een onzichtbare naad te maken:  
Kijk dit filmpje voor de uitleg in een regel vasten:  
 https://www.youtube.com/watch?v=RbxoFla_iao (uitleg vanaf 4:10)  
En deze voor de uitleg in een regel stokjes:  
 https://www.youtube.com/watch?v=KIkhEkZWmfY. 
Helaas beide in het Engels, maar ondanks dat erg duidelijk.  
Als je deze manier gebruikt moet je bij toer 1 de eerste set van 3v in de eerste steek weglaten en  
gelijk met de 20v starten. Deze weggelaten 3v moet je dan in de laatste steek haken. 
Of je kiest ervoor om na toer 5 af te haken en toer 6 op de juiste plaats (zijkant) aan te haken.   
 
 

Start: 21 lossen en 1 keerlosse, keer je werk 
Toer 1:  begin in de 3e lus vanaf de naald met 3v, 20x 1v in elke L, gebruik alleen de voorste 

lussen van de lossen.  
In de laatste steek 3v. Draai je werk een halve slag en haak 20v in de achterste lussen 
van de lossen. Sluit met een hv  (44) 

Toer 2 t/m 5:   1l, 43x 1v in elke v (= hele ronde) sluit met een hv  (44) 
Toer 6: 3l, *1st in 3v, 3L (3v overslaan)* 4x.  1st in volgende v, 4x *..*, sluit met hv  (44) 
Toer 7: 6l, (3v overslaan) 3x *3st om de volgende LK,  3L* 

1st, 3L, 3x *..* sluit met een halve vaste in de 3e van de 1e 6L (44) 
Toer8:  3l,  3x *3st om de volgende LK,  3L* 3st om de volgende LK 

1st in het enkele stokje, 3x *..* 3st om de laatste LK, sluit met een hv (44) 
Toer 9 t/m 16:  herhaal de toeren 7 en 8 
Toer 17 t/m 19:  1l, 43x 1v in elke v (= hele ronde) sluit met een hv  (44) 
Toer 20 (koord): 150 L. Maak met een hv vast aan de andere zijkant en ga door middel van  

2 hv naar rechts. Zorg dat je naald nu aan de buitenkant van je hoesje zit.  
Toer 21 (koord): 150x st, 1 in elke L. Hecht af met 1 hv in de 2e vaste rechts naast de 1e L van toer 20. 
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