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Moss stitch cowl 

 
 

 
 

 
 
 

Dit patroon is bedoeld voor eigen gebruik.  
Wil je hem delen? Deel dan de link naar mijn site:  

https://madebymriek.wordpress.com/2020/06/10/moss-stitch-cowl/ 
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Gebruik garen naar keuze in verschillende kleuren en een haaknaald iets dikker 
dan op het etiket vermeld staat. 
 
- haak een even aantal lossen en sluit de ring met 1 halve vaste in de 1e losse 
- haak 2 lossen, sla 1 losse over en haak 1 vaste in de volgende losse, *haak 1 
losse, sla 1 losse over en sla een vaste in de volgende losse herhaal vanaf * tot 
het einde van de toer, haak 1 halve vaste in de eerste 2 lossen van de toer, 
hecht af 
- hecht een nieuwe kleur aan op een losse, haak 2 lossen, haak 1 vaste tussen 2 
vasten van de vorige toer,  *haak 1 losse en 1 vaste tussen 2 vasten van de 
vorige toer, herhaal vanaf de * tot het einde van de toer, haak 1 halve vaste in 
de eerste 2 lossen van de toer, hecht af. 
- herhaal bovenstaande stap tot je cowl zo breed is als je wilt. 
- haak een rand vasten op de eerste en de laatste toer van de cowl in de kleur 
waarmee je die toer hebt gehaakt 
- hecht al je draadjes af en je cowl is klaar! 
 
Use yarn off your choise in different colors and a cochet hook that is a bit bigger 
then the yarn needs. 
I used US terms 
 
- crochet an even number of chains and 1 slip stitch in the first chain 
- chain 2, skip 1 chain, 1 single crochet in the next stitch, *chain 1, skip 1 chain, 
1 single crochet in the next stitch, repeat from * until the end of the row, crochet 
1 slip stitch in the first chain 2 of the row, finish off 
- begin with a new color on a chain of the past row, chain 2, crochet 1 single 
crochet in the space between 2 single crochet of the last row, *chain 1, crochet 1 
single crochet in the space between 2 single crochet of the last row, repeat from 
* until the end of the row, crochet 1 slip stitch in the first chain 2 of the row, 
finish off 
- repeat the last row until your cowl is wide enough 
- crochet a row of single crochet on the first and last row, in the same color as 
you already crocheted that row 
- weave in the ends and your cowl is finished! 
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Ik heb hem gehaakt met Phildar Coton 3 en haaknaald 5. Ik heb 16 kleuren 
gebruikt, 1 hoofdkleur en 15 andere kleuren. Dit zijn de kleuren die ik heb 
gebruikt: Clematite 0061 (hoofdkleur, ongeveer 35 gram), Melon 0070, Faience 
0039, Corail 0033, Vitamine 0006, Oeillet 0034, Golf 0044, Soleil 0045, Lavande 
0069, Rouge 0084, Turquoise 0041, Pistache 0043, Citron 0063, Petunia 0068, 
Cerise 0050, Jade 0058 (ongeveer 15 gram per bol). 
 
I crocheted this cowl with Phildar Coton 3 and crochet hook 5 mm. I used 16 
colors, 1 main color and 15 other colors. 
This are the colors I used: Clematite 0061 (main color, about 35 gram), Melon 
0070, Faience 0039, Corail 0033, Vitamine 0006, Oeillet 0034, Golf 0044, Soleil 
0045, Lavande 0069, Rouge 0084, Turquoise 0041, Pistache 0043, Citron 0063, 
Petunia 0068, Cerise 0050, Jade 0058 (about 15 gram per ball). 
 

 
 
Ik ben begonnen met 300 lossen (met de hoofdkleur), zo krijg ik hem 2 keer 
losjes om mn nek. 
Qua kleur heb ik de eerste en de laatste toer met de hoofdkleur gehaakt, maar 
ook na de 15 andere kleuren steeds weer beginnen met de hoofdkleur. De 
andere kleuren heb ik steeds in een andere volgorde gebruikt, totaal heb ik alle 
kleuren 3x gebruikt. 
 
I started with a chain of 300 (in the main color), so it fits 2 times around my 
neck.  
Colorwise I crocheted the first and last row with the main color, but also after the 
15 other colors I started with the main color. I used the other colors each time in 
a different order. In total I used all the colors 3 times. 
 
Heel veel haakplezier en daarna draagplezier! ;-) 
Have fun crocheting and wearing the moss stitch cowl! ;-) 
 


