
Januari: waterdraak 
Nu zelf aan de slag, neem een lekker dikke draad in 
een aansprekende kleur en haak 8 lossen met een 
dikke haaknaald. Steek terug en haak 2 vasten in de 
eerste steek, daarna een halve vaste in de volgende 
steek. Wissel naar een dunnere bijpassende draad 
en naald en haak verder. In iedere steek 2 vasten, 
rond de bovenkant 4 vasten in de bovenste steek, 
dan weer naar beneden. Rond de voet doorhaken 
en daarna langs de hele poot dikke halve stokjes 
haken (zo krijg je een leuk reliëf in de steek). Je 
haakt in 1 steek het begin van een half stokje, dus 
een omhaal, door de steek halen zodat je 3 lusjes 
op je naald hebt. Dan nog een omhaal nemen, 
nogmaals insteken in dezelfde steek en tot slot een 

omhaal door alle lusjes heenhalen en verder gaan naar de volgende steek. Als je weer bij de 
voet aangekomen bent ga je verder met vasten tot aan de teen, dan haak je terug waarbij de 
de twee zijden aan elkaar haakt, zo krijg je een pootje. Je maakt er vier en nu heb je al wat 
ervaring in het combineren van de dikke zijde en de dunnere wol. Begin met de rugstreep 
van de draak met ongeveer 26 lossen. Omhaak de streep met 2 vasten per steek met de 
dunne draad helemaal rond (dus aan de andere kant terughaken) en daarna een toer dikke 
halve stokjes. Nogmaals een rand vasten waarbij je alleen in de achterste steek insteekt, zo 
krijg je een randje in je werk. Als je weer helemaal rond bent begin je bij de staart met zijde 
en haak je een streep tot aan de keel. Daarna ook zo’n streep aan de andere kant. Het lusje 
met de dunne wol is braaf blijven wachten en neem je nu weer op. Haak helemaal rond met 
vasten en daarna nog een keer rond: bij het lijf met dikke halve stokjes en bij de staart en de 
keel/kop met vasten. weer aan het eind van de straat aangekomen haak je de eerste 5 
steken dicht, daarna haak je in het lijf steeds 5 steken van de poten mee op de plaats waar 
een poot goed past. Nu haak je rond de laatste (achterpoot) door en haak je het staartstuk 
tot aan de poot dicht en de binnenzijde van de twee achterpoten aan elkaar. Nu haak je 
rond de buik twee of drie toeren vasten. Verstevig de draak vanaf de kop tot staart met een 
pijpenrager en ook pijpenragers in de poten. 
 

 
 
Februari: Valentijnshart 
Dit hart met een klein zakje is gemaakt op de basis van een 
granny square, een vierkant. Hier zijn enorm veel variaties op, 
dus dit is maar een suggestie… 
Begin met 6 lossen, haak vast met 1 halve vaste. Haak 3 lossen 
en dan een stokje in de ring. Nu *3 lossen, 3 stokjes*, dit 3 keer 
herhalen. Je bent nu bijna bij je begin, maak nog 1 stokje en zet 
dat vast in de bovenste losse. Maak er nu een vierkant van. 
Bovenop de stokjes haak je steeds een vaste, in de hoekpunten 
van lossen haak je (op alle vier de hoeken dus) 1 half stokje, 3 
stokjes, 1 half stokje. Afsluiten met een vaste bij de 
beginstokjes. 

Nu een rand met stokjes helemaal rond haken. Op de hoeken in 2 steken 3 stokjes haken.# 
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De laatste rand van deze granny square heeft weer wat meer gaten, boven de middelste stokjes (het 
rad in het midden) maak je *2 stokjes, dan 2 lossen, 1 stokje, 2 lossen, op de hoek 2 stokjes, 2 lossen, 
2 stokjes, dan 2 lossen 1 stokje, 2 lossen.* Vier keer herhalen. Afsluiten met een halve vaste. 
Afwerkingsrand: haak vasten langs de zijden van het vierkant, sla de stokjes over en haak om de 
lossen heen. Op de hoeken maak je 1 vaste boven het eerste stokje, 1 half stokje boven het tweede 
stokje, 2 stokjes om de lossen en dan 1 half stokje boven het eerste stokje en een vaste boven het 
tweede stokje (de zijde weer vasten haken). 
De onderste twee zijden zijn nu klaar (vierkant op de punt houden), op de bovenste twee haak je nu 
een halve bol zodat het een hartje wordt. Haak 3 halve vasten tot je boven het enkele stokje bent. 
^Haak nu een ketting van 7 lossen en hecht die vast boven het enkele stokje van dezelfde kant met 
een halve vaste. Maak 3 lossen en haak die vast boven de twee stokjes van de hoek. Nu *2 lossen en 
een stokje om de boog van 7 lossen* haken. Dit 5 keer doen. Dan 2 lossen en met een halve vaste 
vasthaken boven het tweede stokje van de hoek. 2 halve vasten tot aan het hoekpunt, dan 3 lossen 
en een stokje in de boog die gevormd wordt door de lossen van de vorige toer. Dit herhalen tot je 
weer aan de andere kant bent (7x), de laatste met een halve vaste vasthaken aan de andere 
hoekpunt. Nu terughaken om alle lossen met vasten, de stokjes overslaan. Vanaf de bovenste 
hoekpunt halve vasten haken tot je boven het enkele stokje bent en daar de halve bol aan de andere 
kant haken (begin bij ^). Na het haken van de vasten rondom afhechten. 
Ik heb er nog twee toeren met een veel dunnere draad omheen gehaakt, als soort van kanten 
omlijsting. De eerste toer is 2 vasten per steek, alleen insteken in de achterste lus. De tweede toer is 
steeds een stokje, 1 losse, en af en toe ik steek overslaan als het te veel gaat bobbelen (bij de hoeken 
heb je de extra ruimte juist nodig). 
Het middelste zakje is hetzelfde patroontje als de Granny square tot #. Om er daarna een driehoekige 
vorm van te maken haak je in de eerste toer 3 lossen, 2 stokjes, 2 halve stokjes, 2 vasten, dan om de 
bocht op de tweede zijde 2 vasten, 2 halve stokjes, 1 stokje, 2 halve stokjes en 2 vasten en dan op de 
derde zijde 2 vasten, 2 halve stokjes en 2 stokjes. De vierde zijde haak je niet. Het werk keren en nog 
een toer haken. 2 stokjes, 2 halve stokjes, 2 vasten, 3 halve vasten, 1 vaste, 2 halve stokjes, 2 stokjes, 
2 halve stokjes, 1 vaste, 3 halve vasten. En op de laatste zijde 2 vasten, 2 halve stokjes 2 stokjes. 
3 keerlossen, nu dezelfde rand als afwerking als bij het grote hart namelijk 1 losse, 1 stokje in  de 
volgende steek. Nu wel langs 4 zijden haken (al is het geen vierkant meer natuurlijk). In de derde 
losse van het begin een halve vaste maken en afhechten met een lange draad. Deze kun je gebruiken 
om het zakje op het hart te zetten. 
Tip voor Valentijn: stop er een lief briefje in. 

 

 
Maart: Lentebloemen 

Neem een leuke dikkere katoen, of probeer 
verschillende soorten uit. Ik heb 3 kleurtjes 
Rowan Belle organic gebruikt (o.a. verkrijgbaar via 
www.deafstap.nl). Wel een beetje stevig garen, 
dan blijft het bloemetje vrolijk rechtop (op een 
steeltje van Chenille). 
Begin met 6 lossen, haak er een ring van met een 
halve vaste. Dan 3 lossen (telt als 1e van de 2e 
toer). Haak nu 15 stokjes en sluit af met een halve 
vaste in de 3e losse waar je mee begon (totaal = 
16). 
Maak weer 3 lossen (telt als 1e van de 3e toer), *3 

lossen, 1 stokje in de tweede steek (dus 1 overslaan)* steeds herhalen tot je rond bent en 8 
blaadjes hebt. 
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Haak om alle lusjes 4 vasten, sla de stokjes van de vorige toer over. Sluit af met een halve 
vaste. 
Maak nu in iedere steek (dus 32x) een picot: haak 2 lossen, steek terug en haak een vaste in 
de eerste losse. Haak dan de picot vast met een vaste in de volgende steek. Sluit de 
picotrand af met een halve vaste en hecht af. Haal de afhechtdraad naar het midden van de 
bloem. 
Neem nu aan de achterkant van de bloem 16 steken op door de haaknaald om de stokjes 
van de eerste toer te slaan en de draad door te halen.. Sluit af met een halve vaste. Haak 3 
lossen en steek bij de volgende toer alleen in in het achterste lusje (zo krijg je een randje). 
Steeds 2 steken met een stokje samenhaken (begin aan een stokje, lusje, omslag doorhalen 
en door 2 steken een omslag halen. Nu een nieuwe omslag nemen en een stokje haken in de 
tweede steek. De laatste omslag ook door de lusjes op de naald halen). Het laatste stokje 
met een halve vaste vasthaken aan de 3e losse van het begin (=8 steken). Afhechten. 
Een chenilledraad dubbelvouwen en vanuit het hart van de bloem in de bloem steken. De 
afhechtdraden in de bloemkop stoppen en de afhechtdraad van de bloemknop door de 
laatste rand stokjes halen en strak aantrekken zodat de chenilledraad vast zit. 
 

 
April: Tulpjes 
Met leuke kleuren katoen (kijk even naar 
een gemengd boeket tulpen, of in een boek 
met geschilderde tulpen – het aantal 
schilderijen schijnt zelfs dat van rozen te 
overtreffen). Begin met 6 lossen en haak 
dan verder rond. In iedere steek 1 vaste 
(=6), dan in iedere tweede steek 3 vasten, 
dus om en om meerderen, = 12). Je hebt 
nu 3 aanzetten voor een blaadje. Nu 5 
toeren in iedere steek een vaste haken (of 
als je dat makkelijke vindt 60 vasten 
haken). Nu even de meerdering onderin 
opzoeken en afsluiten met de blaadjes: 1 

halve vaste, in de volgende steek een half stokje, in de derde steek 3 stokjes, in de vierde steek 
een half stokje. Dit nog 2 keer herhalen en dan afhechten. De stokjes moeten boven de 
meerdering zitten. Een tweede tulpje met 3 blaadjes haken maar nu in de laatste toer in plaats van 
3 stokjes maar 2 stokjes maken. Dit tweede ‘tuutje’ in het eerste schuiven zodat de blaadjes er 
precies tussen vallen, nu is het bloemetje klaar. Aan de onderkant met groen en halve vasten 2 
rondes haken en het tulpje afmaken met een chenilledraadje. Eventueel nog twee blaadjes haken 
of van vilt maken. Ik heb de tulpjes in een stukje piepschuim in mini-potjes gezet.  

 

 
Mei: Patroon zeshoekjes 

 
Begin met 6 lossen en maak die met een halve vaste tot een 
ring. Haak 3 lossen (tel dit als eerste stokje) en maak dan in 
totaal 12 stokjes in de ring. Het is nog steeds rond, om er 
een zeshoek van te maken varieer je de lengte van de 
steken. Bijvoorbeeld in de eerste steek 1 half stokje en een 
stokje, in de tweede steek een half stokje en een vaste. Dit 
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herhaal je tot je rond bent en je ziet de zeshoek al ontstaan. Het is afhankelijk van je materiaal en van 
hoe groot je de zeshoekjes wil maken hoe je verder gaat en hoe lang je doorgaat. Je kunt 
bijvoorbeeld afsluiten met een rand stokjes of halve stokjes waarbij je op de hoekpunten 2 of 3 
steken maakt en in de tussenliggende steken (op de zijdes) gewoon 1 steek per steek. Of je kunt een 
rand vasten of halve vasten haken, of een combinatie van deze mogelijkheden. Als je naar de 
voorbeelden in mijn lapje kijkt zie je dat ik ook nog gevarieerd heb met in de achterste steek insteken 
waardoor je in het midden een randje krijgt. Als je met meerdere materialen werkt is het handig om 
1 zeshoek tot ‘maat’ te nemen (die met het dikste materiaal, hier de middelste met blauw en rood) 
en de andere allemaal daarop te passen tot ze groot genoeg zijn. 
 

 
Juni: knookmandje 
Maar zoals beloofd, meer knook... ik ben aan het variëren geweest met haken en breien. De Knook is 
een (houten) haaknaald met een gaatje aan de achterkant. Daarin een stevige draad die je niet moet 
verwarren met je werkdraad. op deze hulpdraad kun je steken parkeren als je de knook gebruikt als 
brienaald, maar omdat het een haaknaald ‘haakje’ is lijkt breien op het haken van lossen. Je kunt dus 
ook breien als je alleen maar kunt haken. Mocht je geen knook hebben dan is er op dit Engelse blog 
een beschrijving te vinden hoe je er zelf een kunt maken (al moet ik nog uitvinden wat een pony 
bead tubing is...). Ik heb zelf een Tunische haaknaald van een Denise set die gekoppeld kan worden 
aan een koppelbare breinaald. Want het probleem van de in Nederland verkrijgbare knook vind ik de 
dikte, ik werk meestal niet met naald 5. 

Maar voor dit project dus wel. Ik kwam op het idee 
door een wiegje dat gehaakt wordt rond een kuipje 
boter, maar het is nu een mandje geworden. Een 
boterkuipje heeft nog wel als maat-model gediend. 
Met verviltbare wol (o.a. ook te koop bij 
www.tientalenten.nl, of Filz-it) 9 lossen haken. Nu 8 
toeren stokjes haken heen en weer (dit kan 
natuurlijk ook met een gewone haaknaald). Nu 
neem je rondom de steken op, je gaat de knook als 
breinaald gebruiken en daar heb je de steken voor 
nodig. Aan het eind van iedere zijde (korte zijde 9 
steken, lange zijde 14 steken, totaal 46 steken) trek 
je de steken op de draad zodat je makkelijk met de 
haaknaald kunt draaien. Dit zou je ook op 4 
naalden breiend op kunnen lossen trouwens. Je 
breit nu rond, door in iedere steek een losse te 

haken en de steek weer op de haaknaald te zetten. Dan een toer averecht, door de draad aan de 
voorkant van het werkt te houden en van achter naar voren in te steken. Het haakje helpt je om de 
steek makkelijk op te nemen. Nu weer twee toeren recht breien en dan ga je over naar haken. Dit 
doe je op dezelfde manier als bij Tunisch haken (en zoals hierboven beschreven bij het hakend 
opzetten), *insteken, doorhalen, een omslag door 2 lusjes heenhalen*. Het lijkt een beetje op 
afkanten en na een hele toer heb je nog maar 1 steek op de korte kant over. Hiermee ga je verder 
haken, heen en weer een toer stokjes in de achterste (heengaande) en voorste (teruggaande) toer. 
Weer heen met een rij vasten en dan langs het kantje naar beneden naar het breiwerk. Nu ga je op 
de lange kant verder en maak je zo’n zelfde ‘flapje’. Als je dat aan alle 4 de kanten gedaan hebt vouw 
je ze naar binnen. De steek die je op je haaknaald hebt haal je naar de buitenkant en je haakt halve 
vasten boven de averecht gebreide toer. Aan de binnenkant houd je de gehaakte flap tegen de kant 
aan en zo haak je de zijkant vast. Er is nu een mandje ontstaan waarbij de bodem en de binnenkant 
gehaakt zijn en de buitenkant gebreid. 
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Het hengsel kun je ook maken als je geen knook hebt maar wel een haaknaald en 2 breinaalden. 
Haak 25 lossen. Ga nu terug en haal in ieder steek een lusje op, zet dat op je breinaald (of op de 
draad van de knook). Brei 2 toeren recht (of met de knook twee toeren een losse in iedere steek en 
de steek weer op de haaknaald/draad zetten). Kant nu de breisteken af zoals hierboven beschreven 
staat *...*. Met dit ene lusje begin je weer met het ‘maken’ van een breinaald door uit iedere steek 
een lusje op te nemen en op de pen/draad te zetten. Nu neem je een lusje van je naald en een lusje 
van de opzetrand en haakt dat met een halve vaste aan elkaar zodat je een tweezijdig koord krijgt. 
Als je het een beetje strak trekt krijg je een leuke ‘krul’ er in. Het hengsel vastzetten aan het mandje. 

 

 

 

Juli: Klein tasje 
Begin met 6 lossen, haak ze vast in een ring met 1 halve 
vaste. 
Een losse voor de hoogte van de volgende toer, in iedere 
steek 2 vasten en afsluiten met een halve vaste in de 
losse waar je mee begon (totaal 12 steken). 
Nu 2 lossen om mee te beginnen en in iedere steek 2x 
een half stokje, afsluiten met een halve vaste in de 
bovenste losse waar je mee begon (totaal 24 steken) 
3 lossen om mee te beginnen, in de eerste steek 2 
stokjes en in de tweede steek 1 stokje, zo doorgaan (om 
en om meerderen), afsluiten met een halve vaste in de 
bovenste losse waar je mee begon (totaal 36 steken) 
3 lossen en nu verlengde stokjes maken, dit doe je door 
een omslag te nemen, in te steken, een omslag door het 
eerste lusje te halen, dan door 2 lusjes en dan nog een 
keer door twee lusjes.  

Je maakt steeds 2 verlengde stokjes in de eerste steek en dan in de tweede en derde steek 1 stokje, 
afsluiten met een halve vaste in de bovenste losse waar je mee begon (totaal 45 steken). 
De vijfde toer maak je dubbele stokjes, hiervoor neem je steeds 2 omslagen om je haaknaald en haalt 
daarna steeds door 2 lusjes tot je weer 1 lusje op je naald hebt. Je begint met 4 lossen en maakt 
steeds 2 verlengde stokjes in de eerste steek en dan in de tweede en derde steek 1 stokje. Als je dat 
11 keer gedaan hebt (in totaal 44 steken) maak je de bovenkant van het tasje wat afgeplat, in de 
volgende steken maak je 1 verlengd stokje, 2 stokjes in de volgende, dan 2 halve stokjes in de 
volgende en in de volgende 2 steken 1 vaste. 2 vasten in de 6e steek. , dan in de volgende 3 steken 1 
vaste. Nu ben je bijna bij het begin, maak nog 2 vasten in de volgende steek, dan 1 vaste, 2 halve 
stokjes in de volgende steek, 1 stokje en 1 verlengd stokje, haak met een halve vaste vast in de 
bovenste losse waar je mee begon. 
De laatste toer begin je met achtereenvolgens 2 vasten in de eerste steek, 2 halve stokjes in de 
tweede steek, 2 stokjes in de derde steek. Dan herhaal je 9 keer het volgende, 3x 1 verlengd stokje, 
en in de vierde steek 2 verlengde stokjes. Na 45 verlengde stokjes haak je er nog eentje in de 
volgende steek, dan een stokje i de tweede steek, 2 halve stokjes in de derde steek en een vast in de 
volgende 5 steken. Nog 8 halve vasten en dan ben je als het goed is precies in het midden van de 
afgeplatte ronding. 
Maak de tweede kant van het tasje precies hetzelfde. Leg de kanten met de verkeerde kant op elkaar 
(dat is over het algemeen de kant waar het begin uiteinde uitsteekt). Begin aan de linkerkant bij de 
halve stokjes van de laatste toer en haak steeds de buitenste lusjes (dus 1 van allebei de kanten) aan 
elkaar, daardoor krijg je aan de goede kant een leuk randje. Als je aan de andere kant bij het 
afgeplatte stuk komt (na 58 steken) maak je een sliert van 65 lossen (of langer of korter) voor het 
hengsel. Je maakt het vast met een halve vaste aan de beginkant, dan haak je terug met stokjes en 
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steeds 1 losse ertussen. je slaat steeds 1 steek over zodat je een soort ladderhengsel krijgt. 
Vastzetten aan het begin van de 65 lossen en afhechten. 
Nu de roos. Je begint met een ketting van 29 lossen. Nu maak je als keersteek (straks het hart van de 
roos) twee stokjes in de 3e steek van de naald. Nu 1 steek overslaan in in die steek 2 stokjes haken, 1 
losse en dan nog 2 stokjes in dezelfde steek. Je slaat weer 1 steek over en doet dezelfde riedel (2 
stokjes, 1 losse, 2 stokjes) in de volgende steek. Zo ga je door tot je weer bij het begin bent. Voor een 
eenvoudige roos haak je nu nog 1 toer, steeds 9 vasten en dan in het ‘gat’ dat ontstaan is door het 
overslaan van een steek een stokje. Zo ga je door tot je weer bij het begin bent. Afhechten. Nu rol je 
vanaf de afhechtdraadje roosje op, en zet het met een paar steken vast zodat de roos ‘ingerold’ blijft. 
(het idee voor deze roos kwam van pinterest, hier staat een foto-stap voor stap tutorial in het 
Engels). 
Iets ingewikkelder is als je hoogte toevoegt, dit doe je door in plaats van de teruggaande toer vasten 
het volgende te haken: 9 stokjes, een stokje in de tussenruimte, dit nog 2 keer herhalen. Dan 2 keer 
(9 halve stokjes, 1 diep stokje) en dan nog 2 keer (9 vasten 1 diep stokje). Nu voeg je nog een derde 
toer toe, de eerste 9 steken maak je halve vasten, dan een diep stokje(op dezelfde plaats als tijdens 
de tweede toer), dan 2 keer (9 vasten, 1 diep stokje), dan 2 keer (9 halve stokjes, 1 diep stokje) en 
dan de laatste twee (9 stokjes, 1 diep stokje). Afhechten en vanaf het hart (dus de lage kant) de roos 
oprollen. Vastzetten met de afhechtdraad. 

 

 
Augustus: Cavia Fair Isle style 

Begin met 4 lossen, haak ze met een halve 

vaste vast tot een ring. Maak nu 8 vasten in 

de ring, dit is het snoetje. Haak in iedere 

tweede steek 2 vasten (totaal 12 steken), 

dan een toer vasten zonder te meerderen. 

Haak in iedere derde steek 2 vasten (=16 

steken) en een toer vasten zonder te 

meerderen. Haak in iedere vierde steek 2 

vasten (=20) en een toer vasten zonder te 

meerderen. Haak 2 lossen. 

Ga nu over op halve stokjes (hs) haken 

(omslag, steek opnemen, omslag door 

alledrie de lusjes heenhalen). Sluit iedere 

toer af met een halve vaste in de bovenste losse van het begin van de toer. 

Haak in iedere vierde steek 2 hs, totaal 25 steken. Eindig met een halve vaste, dan 2 lossen aan het begin van 

de volgende toer. 

Haak in iedere vijfde steek 2 hs (totaal 30 steken). Eindig met een halve vaste, dan 2 lossen aan het begin van 

de volgende toer. Haak een toer van 30 halve stokjes, sluit af met een halve vaste, dan 2 lossen aan het begin 

van de volgende toer. 

Haak in iedere zesde steek 2 hs (totaal 36 steken). Eindig met een halve vaste, dan 2 lossen aan het begin van 

de volgende toer. Haak een toer van 36 halve stokjes, sluit af met een halve vaste, dan 2 lossen aan het begin 

van de volgende toer. 

Nu blijf je 5 toeren van 36 hs haken, met het Fair isle patroon. Dat bestaat uit 2 kleuren, en van iedere kleur 

maak je steeds 3 steken. 

De truc is wat je met je twee draden doet. Begin met de 2 lossen aan het begin van de toer in kleur 1. Maak 

een half stokje. Begin aan de tweede hs (telt als derde) maar de laatste omslag doorhalen doe je met kleur 2. 

Nu haak je 2 hs met kleur 2. Kleur 1 leg je zo op je werk dat het aan de bovenkant van de toer ligt, de hs haak je 

er omheen (en dus zie je alleen kleur 2). Bij de derde hs wissel je van kleur voor de laatste omslag, en nu 

wisselen kleur 1 en 2 van plek. In het begin heb je het idee dat je vingers en draden in de war raken, maar als je 
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eenmaal de slag te pakken hebt lukt het wel. Aan het eind van de toer ga je verder met kleur 2 (de hv aan het 

eind van de toer en de 3 lossen). Nu ruilen kleur 1 en 2 van plek. Als je dit in de vingers hebt kun je natuurlijk 

ook lastiger patronen aan. 

Na het Fair isle stuk met de eerste kleur verder (toer 19), haak iedere vijfde en zesde steek samen (=30 steken). 

Eindig met een halve vaste, dan 2 lossen aan het begin van de volgende toer. Laatste toer met halve stokjes, 

haak iedere tweede en derde steek samen (=20 steken), eindig met een halve vaste, en ga dan verder met 

vasten. 

Haak iedere eerste en tweede steek samen (=10 steken). Vul het lijfje en trek daarna de einddraad strak aan, 

maak of haak het gat dicht (cavia’s hebben geen staart, voor een muisje kun je een staart in de einddraad 

haken). 

Oortjes (bij mij van kleur 2). 4 lossen in een kring, in iedere steek 2 vasten (=8) dan in de volgende twee steek 

nog 2 vasten per steek. Dan in de volgende 2 steken 1 vaste. Nu een losse en keren. Terughaken *2x 1 vaste, 

dan in de derde steek 2 vasten* herhalen en afsluiten met nog 2x 1 vaste. 1 losse en langs de rand terughaken 

met halve vasten (bij mij in kleur 1). Afhechten met lange draden die je kunt gebruiken om het oortje vast te 

zetten op de kop. 2 kraaloogjes aannaaien. 

 

 
September: IJsmuts 
En natuurlijk een leuk mutsje. Je hebt een restje garen nodig. Zelf 
vond ik de lichtblauwe een beetje saai, dus heb ik met twee 
draden gehaakt met een bol sokkenwol met verschillende kleuren 
blauw en haaknaald 4. Het is wel een echte ijsmuts geworden. 
Begin met 3 lossen, haak verder in de eerste losse zodat je een 
ring krijgt. Maak in iedere steek 2 vasten (=6). Dan in iedere 
tweede steek 2 vasten (=9). Dan twee toeren in iedere derde 
steek 2 vasten (12 en 16 steken). Dan in iedere vierde steek 2 
vasten (=20) en de laatste toer meerderen in iedere 5e steek 
(=25). Nu meten... als je mutsje platgelegd een breedte van 6 of 
6,5 cm heeft is het goed. Als je dunnere wol gebruikt hebt kan het 
zijn dat je nog een paar toeren moet meerderen. Nu haak je 
verder met vasten totdat de hoogte van het mutsje 7 cm is 
(ongeveer 7 toeren). Zelf heb ik er nog een ribbelrandje 
ingesmokkeld door na 3 toeren vasten het volgende te haken: in 
iedere steek 1 half stokje (omslaan, doorhalen, door drie lusjes 
doorhalen) waarbij je in de even steken alleen in de voorste lus 

insteekt en in de oneven steken in de achterste lus (om en om dus). Tweede toer met halve stokjes 
maar je steekt om en om in in de toer waarin je vasten haakte (dus 1 toer lager). Weer om en om aan 
de voorkant en aan de achterkant, je krijgt nu een ribbelrand om de eerste toer halve stokjes heen. 
Afsluiten met een toer vasten en afhechten. Bovenop kun je een pompon naaien of zoals ik gedaan 
heb wat draadjes aan de binnenkant vastzetten zodat het een vrolijke pluim wordt. 

 

 

November: Halve kerstbal 

Ik heb om een halfronde plastic bol heengewerkt. Je kunt ook halve piepschuim bollen kopen (of een 

hele doorsnijden). Hoe groot of hoe klein het wordt hangt natuurlijk ook af van het garen dat je 

gebruikt. Je kunt ook een eigen palet maken door korte stukjes draad in verschillende kleuren aan 

elkaar te knopen en je te laten verrassen door het resultaat. 
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Begin met 3 lossen. Haak ze vast in een kring met een halve 

vaste en werk dan verder in het rond. 

1. In iedere steek 2 vasten (=6) 

2.  In iedere steek 2 vasten (=12) 

3. In iedere steek 2 vasten (=24) 

4 en 5. In iedere tweede steek 2 vasten (36 en 48). Het is wel 

belangrijk dat het een platte schijf blijft. Als het gaat 

bobbelen iets meer steken tussen de meerderingen maken en 

als het een zakje wordt langer doorgaan met iedere steek 

meerderen. 

6. Nu een toer glitter of pluis (mag ook al eerder als je dat 

leuk vindt). Hecht aan door de doorhaalsteek met de nieuwe 

draad te werken, laat de andere draad gewoon hangen. Maak een mooie overgang aan het eind van 

de toer door een rij dieper in te steken en door te halen met de andere kleur. 

7. Werk de volgende toer in de achterste steek, zo krijg je een leuk randje. Meerder in iedere 8ste 

steek (=52). Steek bij de laatste steek van de toer weer diep in om een mooie gesloten ring te krijgen. 

8. Nu verder in de hele steek, zonder meerderen. 

9. Een tweede zilveren rand, herhaal toer 6 en 7, je hebt dan 61 steken. Bij mij is dit precies de rand 

van het plastic dekseltje. 

10. Nu minderen, in de eerste toer de vijfde en zesde steek samenhaken (=51) 

11. Een toer gewoon rond 

12. Een toer de vierde en vijfde steek samenhaken (=41). Het dekseltje er in leggen want anders lukt 

dat niet meer (is even onhandig haken). 

13.  Weer een rand zilver zoals boven beschreven. 

14. Een toer gewoon haken 

15. Steeds de derde en vierde steek samenhaken (=31) 

16. Nogmaals iedere derde en vierde steek samenhaken en aan het eind de laatste steek 

samenhaken met de eerste van de volgende toer (=20). 

17. Een rand zilver, een toer zonder minderen 

18. Iedere eerste en tweede steek samenhaken tot het gat gedicht is. De laatste draad naar de 
binnenkant trekken en op 1 punt een zilveren ophangdraadje bevestigen. 

 

 

December: schildpadjes 
Deze schildpadjes zijn gehaakt van een 
garen dat Blossom Print heet en dat 
maar bij 1 winkel in heel Nederland 
verkrijgbaar is (Mur in Amersfoort, de 
website stelt weinig voor maar de 
winkel is het bezoeken waard). Ook 
wel online, als je Portugees een beetje 
te volgen is... (Engels kan ook). Ze 
hebben erg mooie garens, ook 
organisch en verzenden ook naar 
Nederland. Ander garen is geen enkel 
probleem (haaknaald 3).  
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Begin met 4 lossen, haak vast met een halve vaste en dan *3 lossen en 12 stokjes in de ring (totaal 
13). Sluit met een halve vaste in de bovenste losse (van het *).  
Dan ^in de volgende steek een vaste en een half stokje, in de derde steek een half stokje en een 
vaste. Een halve vaste in de volgende 4 steken, dan van ^ tot ^  herhalen. 3 halve vasten en dan het 
eerste pootje: maak in de volgende steek een vaste en daarop drie lossen, dan in dezelfde steek 5 
dubbele stokjes maar niet de laatste steek doorhalen (je hebt dus 6 steken in 1 gaatje en 6 lusjes op 
je haaknaald). Nu een omhaal door de 6 lusjes halen en een halve vaste maken in nog steeds 
dezelfde steek. Dit heet een popcorn, en het ziet er uit als een bolletje. 6 keer een vaste in de 
volgende steken (dit wordt straks de kopkant) en dan een popcorn linkervoorpootje. 2 keer een vaste 
in de volgende steken en weer een popcorn (linkerachterpootje).  1 vaste, in de volgende steek 1 
vaste en dan 2 lossen, terugsteken en een vaste in de eerste losse en in dezelfde steek waar je begon 
nog een vaste (dit is het staartje). 1 vaste en dan het laatste pootje, weer een popcorn.  
Nu rondhaken met vasten, in ieder pootje 2 vasten haken (over het buitenste randje). Doorhaken tot 

voorbij het eerste pootje en in de voorste 4 steken de kop haken: een vaste en 3 lossen en 1 dubbel 

stokje, 3 dubbele stokjes in de volgende 2 steken, 2 dubbele stokjes in de vierde steek en alle lusjes 

(10 in totaal) op de naald houden (mega-popcorn). In een keer doorhalen en langs de meest rechtse 

rand van de popcorn 4 vasten maken (dit vormt het oogje), 1 losse en dan langs de meest linkse kant 

ook 4 vasten haken. Nu van snoet naar schild 3 halve vasten haken (randje bovenop). Rondom het lijf 

19 halve stokjes haken, daarna een ronde van halve vasten in de buitenste lus. Nu komt de lastigste 

popcorn: 3 lossen en in iedere steek een stokje en de laatste lus op de haaknaald laten, halverwege 

een klein plukje wol of vulling in het lijfje stoppen en dan een omhaal door alle lusjes heenhalen (zo 

krijg je het sterretje aan de bovenkant van het schild). Een vaste om iedere steek van de rand maken 

(totaal 19 steken), en daarna in iedere steek 2 halve stokjes (totaal 38 steken). Afwerken door in 

iedere eerste en tweede steek een halve vaste te maken en dan de derde en vierde met een vaste 

samen te haken (totaal 29 steken). Nog een rand halve vasten en dan afhechten. 

 

Opmerkingen, vragen etc. graag sturen aan haak_aan@telfort.nl 
 
Dit patroon is ontworpen door Adriënne Baars van Haak_aan, ©2012 
www.mijnwebwinkel.nl/winkel/haakaan 
www.haakaan.info 
haakookaan.blogspot.com 
www.pinterest.com/haakaan 
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