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Haak_aan nieuwsbrief patronen (jan-juni 2014) 
 
Januari: Rammelaar 
Voor dit patroon kun je het best katoen gebruiken en een wasbare vulling. Erg leuk wordt 
het met een belletje er in, maar zorg ervoor dat het niet per ongeluk in een babymondje 

terecht kan komen. Dat is ook de 
leidraad bij de versiering van uil en 
kat. 
1. Begin met 2 lossen. Haak in de 
eerste steek 2 vasten, 1 vaste in de 
2e steek (=3). 
2. 1 vaste, 2 vasten, 1 vaste (=4) 
3. 2 vasten, 1 vaste, 2 vasten, 1 
vaste (=6) 
4. In iedere 2e steek 2 vasten (=9) 
5-21. Nu gewoon rondhaken, 150 
vasten. De ‘steel’ is nu ongeveer 8 
cm. 
22. In iedere 2e steek 2 vasten (=13) 
23. In iedere 2e steek 2 vasten (=20). 

Vul de steel alvast met babyveilige vulling. 
24. In iedere 4e steek 2 vasten (=25). 
25-28. 4 toeren vasten (in totaal 100 steken). Daarna minderen (gewoon vasten blijven 
haken). 
29. Iedere 4e en 5e steek samen (=20) 
30. Iedere 3e en 4e steek samen (=15) 
31. Iedere 2e en 3e steek samen (=10). Vul de bol en zet een belletje vast. 
32-33. Iedere 1e en 2e steek samen tot de bol gesloten is.   
 
Februari:  Tulp 

Voor dit patroon heb je 2 verschillende 
kleuren nodig van vergelijkbare wol/katoen 
en een bijpassende dubbele haaknaald (of 
een rechte gewone haaknaald). De paars/ 
groene is variant 1, de oranje met 
Nederlandse vlag (geïnspireerd door de 
Olympische sporters) variant 2, maar je 
kunt natuurlijk elke 2 of meer kleuren 
gebruiken. 
1. Begin met 12 lossen met kleur 1. Haal 
van 11 steken een lusje op (zoals bij Tunisch 
haken) zodat je 12 lusjes op de haaknaald 
hebt. 
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Draai de naald om (kleur 1 hangt nu aan de rechterkant) en haal een lusje van kleur 2 door 
het eerste lusje, daarna steeds door 2 lusjes (zoals bij Tunisch afhalen). Aan het eind heb je 
weer 1 lusje en zijn zowel kleur 1 als kleur 2 aan de rechterkant. 
2. Neem met kleur 1 de ‘hekjes’ (de rechte steken in kleur 1) op totdat je weer 12 lusjes 
hebt. Draai de haaknaald om en haal af met kleur 2. 
Ga zo verder totdat je een rechthoekig lapje hebt met 6 of 8 streepjes in kleur 1. 
Haak nu met kleur 2 steeds een hekje (in kleur 1) en een lusje van de opzetlossen aan elkaar 
zodat je een kokertje hebt. 
Haak langs de rand van het kokertje verder, steeds 2 steken samen totdat het tulpenkopje 
gesloten is. Maak van een pijpenrager een steeltje en steek dat door het gat, trek daarna de 
draden aan en hecht af. 
 
Variant 2 (oranje met rood-wit-blauwe streepjes) met enkele haaknaald: Volg variant 1 maar 
wissel niet van kleur bij het afhalen van de steken. Eerst 2 toeren oranje, dan 1 rood, dan 2 
oranje, 1 wit, 2 toeren oranje, 1 blauw. Herhaal dit nog een keer en werk het tulpje af zoals 
variant 1. 
 
Maart: Uiltjes portemonnee of geheim taartje 

De twee stukken van het uiltje worden gehaakt met 
katoen en haaknaald 2,5 (iets dunner dan op de wikkel 
staat, dan blijft het goed stevig staan). Begin met de 
bodem, haak 3 lossen in een ring met een halve vaste. 
Daarna spiraalsgewijs verder. 
1. 8 vasten in de ring 
2. In iedere steek een vaste (=16) 
3. In iedere 2e steek een vaste (=24) 
4. In iedere 3e steek een vaste (=32) 
5. In iedere 4e steek een vaste (=40) 
6. Een ronde met halve vasten zodat het een stevige rand 
vormt. 
7. Een ronde met vasten in de binnenste lusjes. 
8-15. Rondes van 40 vasten. 

16. een ronde halve vasten, afhechten. 
 
De bovenkant volgt eigenlijk dezelfde meerderingen maar daartussendoor haak je 1 of 2 
rondes zonder meerderingen. Daardoor wordt het meer een puntvorm. 
1. 8 vasten in de ring 
2. In iedere steek een vaste (=16) 
3. een ronde vasten 
4. In iedere 2e steek een vaste (=24) 
5-6. Ronde vasten 
7. In iedere 3e steek een vaste (=32) 
8-9. Ronde vasten 
 
10. In iedere 4e steek een vaste (=40) 
11-14. Rondes van 40 vasten. 
15. een ronde halve vasten, afhechten. 
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Ogen. Haak met zwart een ronde en stap 1 (8 vasten in ring). Haak met wit in iedere steek 2 
vasten (=16) en een ronde halve vasten. Afhechten met een lange draad en de ogen op de 
bovenkant naaien. 
  
Vleugeltjes: 2 lossen, haak in de eerste steek 8 stokjes. 
2. 2 lossen, draai en haak in alle steken 2 stokjes (=16) 
3. 1 losse, draai, in iedere steek 1 vaste, 2 vasten in de laatste steek, afhechten met een 
lange draad (om vast te zetten). 
 
Oortjes: op dezelfde manier als de vleugels maar sla toer 2 over. 
 
Snavel: Haak 4 lossen, haak terug met 1 halve vaste, 1 vaste en dan in de eerste steek 4 
vasten. Haak aan de andere kant van de opzetsteken verder met 1 vaste, 1 halve vaste. 
Afhechten.  
  
In elkaar zetten. Zet eerst de ogen, oortjes en snavel aan. Naai dan in het onderste deel een 
deel van de rits en daarna aan de bovenkant. Laat de vleugeltjes over de rits heenvallen (zet 
ze vast op het bovenste deel). 
 
Variant: geheim taartje. Haak op dezelfde manier een boven en een onderkant maar minder 
hoog (stop bij de onderkant na ronde 12 en doe dan ronde 16 en bij de bovenkant stoppen 
na ronde 12 en dan ronde 15). Je kunt leuke kleurtjes gebruiken en iedere ronde wisselen, of 
slagroom suggereren door met een pluizig wit garen te haken. Garneren met kraaltjes of 
knoopjes. 
 

April: Haak- etui 
Het patroontje dit keer is de uitleg van een steek, in het Engels de frontpost/backpost (fp en 
bp). Je kunt met deze steken een soort boordje maken zoals bij breien, of ze laten 
verspringen zoals in het ontwerp dat hieronder beschreven staat. Het handigst is om stokjes 
of halve stokjes te maken. De eerste rij haak je gewoon, bij de volgende rij haak je niet in de 
steken maar haal je de haaknaald om de steek van de voorgaande toer heen.  
Frontpost (ribbeltje aan de voorkant) neem een omslag, steek je haaknaald aan de voorkant 
in achter de steek om en dan weer naar voren, neem een lusje op en maak je steek af (kan 
met stokjes of halve stokjes). 

Backpost (ribbeltje aan de achterkant, 
verdieping aan de voorkant), neem een omslag, 
steek je haaknaald vanaf de achterkant in, om 
de volgende steek, neem aan de achterkant een 
lusje op en maak de steek af. 
Om te oefenen is het handig om een garen te 
nemen dat niet pluist of splitst. Ik heb gekozen 
voor een mêlerende katoen, maar met 
verschillende kleurtjes kun je ook een leuk 
effect bereiken (zoals in dit Engelse voorbeeld) 
Ik heb deze steken als volgt toegepast: 20 

http://www.mooglyblog.com/rainbow-happy-fun-pouch/#dgvKtwjq5f0ssu1j.99


Dit patroon is ontworpen door Adriënne Baars van Haak_aan, ©2014 

 

lossen, 2 lossen (telt als eerste halve stokje), een toer halve stokjes. In de beginlosse 3 halve 
stokjes, daarna door aan de onderkant en ook daar halve stokjes gehaakt tot aan de begin 2 
lossen, met 2 halve stokjes in de hoeksteek. Een halve vaste om de toer af te maken (totaal 
46 steken). 
2. Een toer met afwisselend 1 fp en 1 bp halve stokjes. 
3. Een toer gewone halve stokjes, begin met 2 lossen voor de hoogte (telt als eerste halve 
stokje). Sluit met een halve vaste. 
4. Een toer met afwisselend 1 bp en 1 fp. 
5. Herhaal toer 3. 
Toeren 2 t/m 5 herhalen tot de etui de juiste hoogte heeft (bij mij tot 7 toeren met deze 
steek, dat is ongeveer 8 cm). Afsluiten met een toer vasten en eventueel een toer halve 
vasten. 
Ik heb er een rits in genaaid en kan nu handig mijn haaknaalden opbergen (voor mijn 
schaartje moet ik nog een oplossing verzinnen). 
 

Mei: Zeshoekjes 
Het idee is simpel, ik heb al eens een begin gemaakt met 
een zeshoekjes verzameling. Bij deze heb ik steeds een 
wit begin genomen met daaromheen een gekleurde 
rand. Aan elkaar zetten met wit, allerlei variaties zijn 
mogelijk. 
Begin met 2 lossen, haak 6 vasten in de eerste steek, 
daarna om en om 1 vaste en 3 halve stokjes (=24). 
Wissel van kleur. Haak in 6 hoekpunten steeds 3 halve 
stokjes, daartussen 3 vasten (=42). Hecht af. Haak de 
zeshoekjes aan elkaar met vasten op de verkeerde kant. 

 
Juni:  Spoeltje met fishbone bandje 
De elastiekjes zijn volgens sommige winkels niet aan te 
slepen, het originele idee was afkomstig van 
beugelelastiekjes. Een ‘loom’ maak je eenvoudig zelf van 
een kurk en 2 prikpunaises die je een ruime centimeter uit 
elkaar vastprikt. 
Er zijn verschillende versies en sterktes elastiekjes, maar 
voor het idee maakt het niet uit. Begin met het eerste 
elastiekje in de vorm van een 8 om de punaises heen te 
leggen, daarna 2 elastiekjes gewoon (0-vorm) erbovenop. 
Nu neem je een haaknaald (of een speciale naald met een 
scherp puntje) en haal je de onderste lusjes (van de 8 dus) 
over de elastiekjes heen. Voeg een nieuw elastiekje toe 
bovenop (0-vorm) en haal de lusjes van het tweede 

elastiekje van de punaises. Werk zo door tot je bandje lang genoeg is voor een armbandje 
(zeer populair) of broche (ik ben bezig met avondvierdaagse cadeautjes). Aan het eind haal 
je de lusjes over zonder een nieuw elatsiekje toe te voegen en maak je het slotje (of speldje) 
vast aan het laatste elastiekje. 
Meer inspiratie (met een uitgebreid loom kun je bijzonder veel meer maken) vind je o.a. op 
mijn pinterestboard en op youtube. 
 

http://www.pinterest.com/haakaan/rainbow-loom-band-it/
https://www.youtube.com/watch?v=281xhd3do_0

