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DE MOOGLY LEESTEKENS 

vertaald door HET HAAKBEEST – www.hethaakbeest.be 

 

Het garen en haaknaald maakt weinig uit voor deze leestekens, als je maar een haaknaald 

gebruikt die enkele maten kleiner is dan je normaal zou doen voor dat garen. Hoe groter je 

haaknaald, hoe groter de letters! Gebruik bijvoorbeeld borduurgaren en een stalen haaknaald 

voor kleine cijfers.  

Laat een lange draad aan zowel begin als einde, als je ze ergens wil opnaaien! 

 

 US – F, 3.75mm haaknaald 

 Worsted weight garen, hoeveelheid varieert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle rechten voorbehouden aan Moogly,  http://www.mooglyblog.com/moogly-crochet-

punctuation-set/ 

 

 

 

Dit is een, met toestemming van Moogly, vertaald patroon.  

Het originele patroon omvat copyright Tamara Kelly 2013. Herprint of herpost dit patroon niet, 

maar deel een link van dit patroon op je pagina met anderen. Je mag items verkopen die je 

gemaakt hebt van dit patroon, maar voeg een link bij van www.mooglyblog.com bij de online 

verkoop of op je verkoop etiket.  
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PUNT (. TEKEN) 

TOER 1: Start met een magische ring. 6 v in de ring, sluit met een hv in de eerste steek. (6 

stn) 

TOER 2: 1 l, 2 v in elke steek, sluit met een hv in de eerste steek. 

Hecht af. Werk losse draden weg. (12 stn)  

 

 

 

KOMMA/APOSTROF/AANHALINGSTEKEN (, EN ‘ EN “ TEKEN) 

TOER 1: Start met een magische ring. 6 v in de ring, sluit met een hv in de eerste steek. (6 

stn) 

TOER 2: 1 l, 2 v in elke steek, keer. (12 stn) 

RIJ 3: (Maak de ‘staart’) 7 l, sla de 1ste l over, 1 hv in volgende 2 l, haak 2 hv samen, 2 keer, 

1 hv in de volgende steek van TOER 2, keer. 

RIJ 4: ga verder langs RIJ 3, haak 2 hv samen, 1 hv in volgende steek.  

Hecht af. Werk losse draden weg. 

 

 

 

PUNTKOMMA/DUBBELE PUNT (; EN : TEKEN) 

Voor een punt-komma: gebruik het patroon van de komma en van de punt.  

Voor een dubbele punt: gebruik 2 keer het patroon van de punt 
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UITROEPTEKEN (! TEKEN) 

RIJ 1: 13 l, sla de 1ste l over, 1 v in de overige 12 l, keer. (12 stn) 

RIJ 2: 1 l, 12 v, keer. (12 stn) 

RIJ 3: 1 l, 12 v. (12 stn) 

Hecht af. Werk losse draden weg.  

Maak een punt zoals beschreven hierboven voor het 2de stuk.  

 

 

 

 

 

VRAAGTEKEN (?-TEKEN) 

RIJ 1: 4 l, sla de 1ste l over, 1 v, 1 hst, 1 st, keer. (3 stn)  

RIJ 2: 2 l, 1 st, 1 hst, v, keer. (3 stn) 

RIJ 3: 1 l, 1 v, 1 hst, 1 st, keer. (3 stn) 

RIJ 4 – 5: herhaal RIJEN 2 – 3. 

RIJ 6 – 7: 1 l, 1 v in elke steek, keer. (3 stn) 

RIJ 8 – 15: herhaal RIJEN 2 – 3 4 keer. Na RIJ 15 keer je 

NIET om. 

RIJ 16: (maak de rechte lijn die naar beneden komt na de 

bocht) Werk langs de zijkant van de vorige RIJEN, 1 l, 3 v. 

Keer. (3 stn) 

RIJ 17: 1 l, 1 v in elke steek.(3 stn) 

Hecht af. Werk losse draden weg. 

Maak een punt zoals beschreven hierboven voor het 2de 

stuk.  

 

 

 

KOPPELTEKEN (-TEKEN) 

RIJ 1: 11 l, sla de 1ste l over, 10 v, keer. (10 stn) 

RIJ 2 – 3: 1 l, 10 v, keer. (10 stn)  

Na RIJ 3: hecht af en werk losse draden weg.  
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AMPERSAND (& TEKEN) 

RIJ 1: 4 l, 1 v in de 2de l vanaf de haaknaald, 1 hst in de 

volgende l, 1 st in de laatste l. Keer. (3 stn) 

RIJ 2: 2 l, 1st in the 1ste steek, 1 hst in de volgende steek, 

1 v in de laatste steek. Keer. (3 stn) 

RIJ 3: 1 l, 1 v in de 1ste steek, 1 hst in de volgende steek, 

1 st in de laatste steek. Keer. (3 stn) 

RIJ 4: 2 l, 1 st in de 1ste steek, 1 hst in de volgende steek, 

1 v in de laatste steek. Keer. (3 stn) 

RIJ 5 – 12: herhaal RIJEN 3-4. 

RIJ 13: herhaal RIJ 4. 

RIJ 14 – 24: 1 l, 1 v in elke steek, keer. (3 stn)  

Hecht af en gebruik het uiteinde om RIJ 1 aan de zijkant 

van RIJEN 13 – 15 te naaien. 

RIJ 25: langs de voorkant, hecht aan met een hv op de 

zijkant van RIJ 13, tegenover RIJ 1 einde. 1 l, 3 v langs 

de zijkant van de RIJEN, keer. (3 stn) 

RIJ 26 – 27:1 l, 1 v in elke steek tot op het einde, keer. (3 stn) 

RIJ 28: 1 l, 1 v, 1 hst, 1 st, keer. (3 stn) 

RIJ 29: 2 l, 1 st, 1 hst, 1 v, keer. (3 stn) 

RIJ 30 – 35: Herhaal RIJEN 28 – 29. NA RIJ 35, hecht af en naai RIJ 35 aan de zijkant van 

RIJEN 21 – 23. 

RIJ 36: langs de voorkant, hecht garen aan met een hv aan de zijkant van RIJ 23, tegenover 

RIJ 35. 1 l, 3 v langs de zijkant van de RIJEN, keer. (3 stn) 

RIJ 37: 1 l, 3 v, hecht af, Werk losse draden weg. 
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APENSTAARTJE (@ TEKEN) 

RIJ 1: 4 l, sla de eerste 2 l over, 1 st, 1 v, keer. 

(2 stn) 

RIJ 2: 1 l, 1 v, 1 st, keer. (2 stn) 

RIJ 3: 2 l, 1 st, 1 v, keer. (2 stn) 

RIJ 4 – 5: herhaal RIJEN 2 – 3. 

RIJ 6: herhaal RIJ 2. 

RIJ 7: 1 l, 2 v, 2 l, 2 v in de andere kant van de 

“c”, keer. (4 stn, 2 ch) 

RIJ 8: 1 l, 1 v in elke steek en in elke l, keer. (6 

stn) 

RIJ 9: 1 l, 1 v in elke steek, keer NIET om. (6 

stn) 

RIJ 10: ga verder langs de zijkant van de vorige 

RIJEN, 1 l, 2 v, keer. (2 stn) 

RIJ 11: 2 l, 1 st, 1 v, keer. (2 stn) 

RIJ 12: 1 l, 1 v, 1 st, keer. (2 stn) 

RIJ 13 – 14: herhaal RIJEN 11 – 12. 

RIJ 15 – 18: 1 l, 2 v, keer. (2 stn) 

RIJ 19: 2 l, 1 st, 1 v, keer. (2 stn) 

RIJ 20: 1 l, 1 v, 1 st, keer. (2 stn) 

RIJ 21: 1 l, 2 v, keer. (2 stn) 

RIJ 22 – 39: herhaal RIJEN 20 – 21, 9 keer. 

RIJ 40: 1 l, sla de 1ste steek over, 1 v in de laatste steek. 

Hecht af. Werk losse draden weg. 
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DOLLAR ($ TEKEN) 

RIJ 1: 4 l, 1 v in de 2de l vanaf de haaknaald, 1 hst in 

volgende l, 1 st in laatste l, keer. (3 stn) 

RIJ 2: 2 l, 1 st in 1ste steek, 1 hst in volgende steek, 1 v in 

laatste steek, keer. (3 stn) 

RIJ 3: 1 l, 1 v in 1ste steek, 1 hst in volgende steek, 1 st in 

laatste steek, keer. (3 stn) 

RIJ 4: 2 l, 1 st in 1ste steek, 1 hst in volgende steek, 1 v in 

laatste steek, keer. (3 stn) 

RIJ 5 – 6: 1 l, 1 v in elke steek, keer. (3 stn) 

RIJ 7 – 14: Herhaal RIJEN 3 – 4. 

RIJ 15 – 16: Herhaal RIJ 5. 

RIJ 17 – 24: Herhaal RIJEN 2 – 3. 

RIJ 25 – 26: Herhaal RIJ 5. 

RIJ 27 – 30: Herhaal RIJEN 2 – 3. 

Hecht af. Werk losse draden weg. 

 

De verticale streep 

RIJ 1: begin langs de achterzijde, hecht aan met een hv in de 

eerste steek bovenaan de “S” op RIJ 6, 1 l, 2 v, keer. (2 stn) 

RIJ 2: 1 l, 2 v, hecht af, Werk losse draden weg. 

 

Herhaal RIJEN 1 – 2 onderaan de “S” op RIJEN 25 – 26. 

 

Om de binnenste strepen te maken, hecht je garen aan met een hv in de steek, recht tegen 

over RIJ 1 en maak 2 v gedurende 3 rijen. Hecht af en naai de middelste streep aan de “S”. 

Herhaal bij de onderste streep, die je weer aan het midden naait.  

 

HASHTAG / HEKJE (# TEKEN) 

RIJ 1: 16 l, sla de eerste l over, 1 v in elke l tot 

op het einde, keer. (15 stn) 

RIJ 2: 1 l, 1 v in elke steek. (15 stn) 

Hecht af. Werk losse draden weg. 

RIJ 3: hecht aan met een hv in de vierde steek 

van de vorige RIJ, 1 l, 2 v, keer. (2 stn) 

RIJ 4 – 6: 1 l, 2 v, keer.  

Na de laatste RIJ, hecht af, Werk losse draden 

weg. 

RIJ 7: hecht aan met een hv in de elfde steek 

van RIJ 2, 1 l, 2 v, keer. (2 stn) 

RIJ 8 – 10: Herhaal RIJEN 4 – 6. 
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RIJ 11: 3 l, 2 V in RIJ 6, 5 l, 2 v in RIJ 10, 4 l, keer. 

RIJ 12: 1 v in de 2de l vanaf de haaknaald, 1 v in elke lossen en elke steek tot op het einde, 

keer. (15 stn) 

RIJ 13: 1 l, 1 v in elke steek. (15 stn)  

Hecht af. Werk losse draden weg. 

RIJ 14: hecht aan met een hv in de vierde steek van RIJ 13, 1 l, 2 v, keer. 

RIJ 15 – 16: 1 l, 2 v, keer.  

Na de laatste RIJ, hecht af, Werk losse draden weg. 

RIJ 17: hecht aan met een hv in de elfde steek van RIJ 13, 1 l, 2 v, keer. 

RIJ 18 – 19: Herhaal RIJEN 15 – 16. 

Keer de hashtag om zodat je in de lossenketting kan werken, de basis van RIJ 1: herhaal 

RIJEN 14 – 19 in deze basis.  

 

 

HOEDJE (^ TEKEN) 

Speciale Steek: 2 V wijd samen haken – steek de haaknaald in in de volgende steek, garen 

over de haaknaald en trek een lus op, sla de volgende steek over, steek de haaknaald in in 

de volgende steek, garen over de haaknaald en trek een lus op, garen over de haaknaald en 

trek door beide lussen. 

RIJ 1: 20 l, sla de eerste l over, 8 v, haak 2 v wijd samen, 8 v, keer. (17 stn) 

RIJ 2: 1 l, 7 v, haak 2 v wijd samen, 7 v, keer. (15 stn) 

RIJ 3: 1 l, 6 v, haak 2 v wijd samen, 6 v, hecht af en werk losse draden weg. (13 stn) 
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WISKUNDE SYMBOLEN 

OPTELLEN/VERMENIGVULDIGEN (+ EN x TEKEN) 

RIJ 1: 12 l, sla de eerste l over, 11 v, keer. 

RIJ 2 – 3: 1 l, 11 v, keer. Na RIJ 3, hecht af en werk losse draden weg. 

RIJ 4-7/8-11: hecht garen aan met een hv in de eerste steek op de zijkant en maak 3 v in stn 

5-7, voor 4 RIJEN aan elke zijde. (3 stn per RIJ) 

 

 

 

VERMINDEREN/GELIJK AAN (- EN = TEKEN) 

Gebruik het koppelteken, zoals hierboven beschreven. 

 

 

DELEN (÷ TEKEN) 

Gebruik het koppelteken en 2 punten, zoals hierboven beschreven. 

 

 

GROTER DAN / KLEINER DAN (≤ EN ≥ TEKEN) 

Gebruik het hoedje zoals hierboven beschreven.  
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