
I-PAD Hoes haken
dit patroon is gratis ter beschikking gesteld door Anja Toonen www.haakpret.nl  info@haakpret.nl

Haak je eigen I-PAD hoes en je hebt iets wat niemand heeft!
Het formaat is beschreven voor een tablet of de I-PAD van het formaat: 25 x 19  en 2 cm dik.

Benodigdheden:
• een oude fleeche trui
• 50 cm elastiek van 0,5 tot 1 cm in een pas-
sende kleur
• diverse kleuren haak katoen, van alle ge-
wenste kleuren 50 gr, van da ondergrond kleur 
(in het voorbeeld zwart) 2 x 50 gr

Gebruikte steken:
l = losse(n)
hv = halve vaste(n)
v = vaste(n)
dv = dubbele vaste(n)
vm = vaste minderen
Voor technische beschrijving  van deze steken 
kun je op de site www.lettershaken.nl kijken of 
deze downloaden.



FLEECHE BINNENHOES:
Knip uit een oude fleeche trui 2 lapjes aan de reeds afgewerkte onderkant (boord) op maat:
De kortste zijde (22cm) aan de onderkant/boord meten.
1. 22cm breed x 28cm lang
2. 22cm breed x 40cm lang

Knip 50 cm elastiek van 0,5 cm/1cm in een bijpassende kleur op maat.
Naai de elastiek vast met een smalle zig-zag steek op het langste fleeche lapje, 15 cm vanaf de boordkant.
Naai de 2 stukken met de goede kant op elkaar vast op 1cm vanaf de naad, laat de beide boord-kanten open.

BLOEMETJES BUITENHOES:
Nu kunnen de bloemetjes gehaakt worden.
Elke bloem wordt afzonderlijk gehaakt, de 1e alleen, de 2e 
wordt aan de 1e vast gehaakt, de 3e aan de 2e etc tot een 
rijtje in de goede breedte gehaakt is. (in het voorbeeld zijn dit 
4 bloemen)
Het is afhankelijk van het materiaal gebruik en de naalddikte 
hoe breed je uit komt.  
De breedte van de fleeche-binnenhoes is 22cm. De bloemen 
mogen in een rijtje niet breder worden dan 18 cm. Er komt 
nog een rand langs de bloemen en het geheel mag met rand 
niet breder worden dan 20 cm. Minder dan 18 cm breedte met 
het rijtje bloemen? Geen probleem, dat verschil wordt met 
vaste toeren (ondergrondkleur -voorbeeld zwart)  op maat 
gemaakt.
Als de breedte bereikt is dan kan de volgende bloem er boven 
gehaakt worden. De volgende bloem kan dus vastgehaakt 
worden aan een bloem ernaast en eronder.
Haak nu tot de goede hoogte bereikt is, ook hiervoor geldt, 
blijf ongeveer 2 cm van de boven en onderkant af.

Er worden 2 lapjes bloemen gehaakt:
1. passend op de voorkant van 22x 28. De bloemenlap zonder 
zijrand mag enigszins op spanning niet  groter worden dan 18x24
2. passend op de achterkant van 22 x 40. De bloemenlap zonder 
zijrand mag enigszins op spanning niet  groter worden dan 18x36



Haak allemaal bloempjes in een rij en meteen aan elkaar vast tot een lap
De bloemen hebben elk 16 blaadjes. Elk blaadje is een losse ketting van 9 lossen.
Telkens worden 2 blaadjes vastgehaakt aan een andere bloem. De volgorde van de 16 blaadjes van 1 bloem is uiteindelijk: 
2 blaadjes aan 2 bloemblaadjes van een naastgelegen bloem 
2 blaadjes niet aanhaken
Herhaal dit 4 x.
We haken eerst de bloemen aan elkaar tot het formaat van de lap goed is, daarna pas de middenrondjes haken en bevestigen aan 
de bloemblaadjes.

Start met de eerste bloem:
1: Kleur van de stamper 6v in een verstelbare ring – toer sluiten.
2:  1l – 1dv – 2v – 1dv – 2v (haak de aanhecht draad mee zodat je deze aan het eind van deze toer aan kunt trekken en vastknopen 
aan de afhechtdraad waardoor de knop van de bloem wat omhoog komt).  Kleurwissel naar de kleur van de blaadjes.
3: haak 8x:  (9l – 1hv – 9l 1hv in de volgende vaste). Je hebt aan het eind van deze toer 16 lusjes /bloemblaadjes.
Afhechten

Het 2e bloempje haak je hetzelfde maar je haakt van deze bloem meteen 2 lossen kettingen vast aan 2 lossen kettingen van het 
eerste bloempje. 
Dus je haakt 16 lossen kettingen van 9l waarvan 2 opeenvolgende lossen kettingen als volgt: 4l – 1hv in de 5e losse van een 9l ket-
ting van de 1e bloem – 4l  – 1hv op de stamper en herhaal dit meteen nog een keer op de volgende 9l ketting van de 1e bloem.



Het derde en vierde bloempje:
2 bloemblaadjes aan de naastgelegen bloem vasthaken. De rest van de blaadjes nergens aanhaken.
Rij klaar:
Het eerstvolgende bloempje in de erbovengelegen volgende rij:
2 bloemblaadjes aan de ondergelegen bloem vasthaken. De rest van de blaadjes nergens aanhaken.
De volgende bloemen in deze 2e rij:
2 bloemblaadjes aan de ondergelegen bloem vasthaken, 2 bloemblaadjes nergens vasthaken, 2 bloemblaadjes aan de naastgele-
gen bloem vasthaken en 10 bloemblaadjes nergens vasthaken
Zo doorgaan tot de lap op maat is. 
In het voorbeeld is de voorzijde lap 4 bloemen breed en 6 bloemen hoog. De achterlap is 4 bloemen breed en 8 bloemen hoog.

Rondjes tussenin
Haak met de ondergrond kleur (voorbeeld zwart) de rondjes tussenin haak als volgt:
1: 8v in een verstelbare ring – toer sluiten en het werk keren (achterkant naar voren)
2: 1l – 1hv in de 5e l van de 9l ketting van bloem 1 – 1l – 1hv op de volgende vaste van 
toer 1 – herhaal dit op alle beschikbare 9l kettingen (totaal 8) 
Afhechten



Zijkant bloemen op maat maken
Haak hiervoor in dezelfde kleur als de rondjes tussen de bloemen (in het voorbeeld zwart). Het is de bedoeling dat de gehele 
lap ongeveer 1 cm vanaf de zijnaad uit komt. 
Beginnen op de langste zijkant met zwart.
Haak een lossen ketting. Voor elke bloem die je gehaakt hebt, heb je 11 lossen nodig. In het voorbeeld zijn 6 bloemen gehaakt 
voor de langste kant, dus een ketting van 66 lossen haken.
We haken nu over de lossen ketting terug en daarbij haken we alle bloemblaadjes vast en de tussenliggende halve rondjes in 
het zwart.
Het aanhechten met een hv op een bloemblad gebeurd altijd in de 5e l op de 9 lossenketting.
Kijk op de foto’s welke bloemblaadjes wanneer aangehaakt moeten worden.

Hoek waarmee je start:
Start met 1 losse extra – 1v in 2e l – KEREN
1l – 1dv – KEREN 
1l – 1hv op bloemblad A – 1l – 1hv in de volgende v – 1l – 1hv op bloemblad A – 1l – verder met het tussenliggende stuk telkens 
herhalen voor iedere bloem;

Tussenliggend stuk herhalen tot de onderste blaadjes van de laatste bloem aangehaakt zijn:
3v op de eerstvolgende 3 lossen op de ketting – 1hv op de volgende l – 1l – 1hv op bloemblad A – 1l – 1hv op de lossenketting – 1l 
– 1hv op bloemblad A – 1l – 1hv op de lossenketting –  4v op de losse ketting – 1v – KEREN
geen l – 4v uit 1v haken – 1hv in de volgende v – KEREN
1l – 1hv in bloemblad A – 1l – 1hv op de eerstvolgende v – 1l – 1hv in bloemblad A – 1l – 1hv op de eerstvolgende v – 1l –  1hv in 
bloemblad B – 1l – 1hv op de eerstvolgende v –  1l –  1hv in bloemblad B – 1l – 1hv op de eerstvolgende v (2 bloemblaadjes kleur A 
en 2 bloemblaadjes kleur B aangehaakt) 
HERHALEN tot na het aanhaken van de onderste 2 blaadjes van de laatste bloem; 4v en verder met de laatste hoek op de laatste 
vaste op de ketting:
 



Korte zijkant bloemen op maat maken
Haak hiervoor een lossenketting. Haak voor elke bloem 11 lossen en breng daarna 4 lossen in mindering. In het voorbeeld zijn 
4 bloemen gehaakt, dus 4x11= 44 lossen, MINUS 4= 40 lossen.
(dus bij 5 bloemen: 5x11=55 – 4= 51 etc)
Haak met 1hv aan (met de voorkant van de bloempjes lap naar je toe gekeerd) rechts boven op het punt waar het eerste 
bloemblaadje aangehaakt is door de rechter zijkant (zwart).KEREN en op de lossen ketting terug haken. (zie de eerste foto)
Start met 1l – 2v – 1hv op de volgende l – 1l – 1hv op bloemblad A – 1l – 1hv op de lossenketting – 1l – 1hv op bloemblad A – 
1l – 1hv op de lossenketting –  4v op de losse ketting – 1v – KEREN
geen l – 4v uit 1v haken – 1hv in de volgende v – KEREN
1l – 1hv in bloemblad A – 1l – 1hv op de eerstvolgende v – 1l – 1hv in bloemblad A – 1l – 1hv op de eerstvolgende v – 1l –  1hv 
in bloemblad B – 1l – 1hv op de eerstvolgende v –  1l –  1hv in bloemblad B – 1l – 1hv op de eerstvolgende v (2 bloemblaadjes 
kleur A en 2 bloemblaadjes kleur B aangehaakt) 
Wederom herhalen tot het laatste bloemblaadje aangehaakt is.

Na het laatste blaadje aangehaakt te hebben verder met:
3v – 1hv op de linker zijrand ter hoogte van het laatste bloemblaadje wat daarop aangehaakt is. Verder met vasten haken op de 
linker zijrand tot het einde van die zijrand. 
Als nu de goede lengte bereikt is, dan afhechten. Zo niet met extra toeren vasten verder haken tot de totale lengte op maat is.
In het voorbeeld heb ik er voor gekozen om de bovenkant achter (klep) niet helemaal tot 1cm vanaf de naad te haken. Doordat de 
bloemenhoes 2 cm korter is krijg je een stukje fleeche zichtbaar nadat deze bloemen en fleeche hoes aan elkaar genaaid zijn. Dit is 
geheel naar eigen smaak. Dit is terug te zien op de foto’s.

Hoek waarmee je eindigt:
1v – KEREN 
1l – 1dv – 1hv in de volgende v – KEREN
1l – 1hv in bloemblad C – 1l – 1hv in de volgende v – 1l – 1hv in bloemblad C – 1l – 1hv in de volgende v 
Als de breedte bereikt is kun je afhechten, als de lap nog wat breder moet worden, keer het werk en haak verder als volgt:
Haak nu op de achterkant van de lossen ketting verder. Starten met 1l – op elke losse lus 1v (voorbeeld 66v). Aan het eind indien 
nodig keren en de volgende toer vasten met 1l starten. Haak het benodigde aantal toeren om de breedte passend te maken. (Blijf 
1 cm van de zijkant af).



Tussenstuk haken en bevestigen
Haak nu een strook van 4 vasten in de ondergrondkleur als 
tussenstuk tussen het boven en onderdeel. De lengte van de 
strook inschatten, het omvat het gehele kleinste voorstuk. 
Niet afhechten zodat de strook altijd nog langer gehaakt 
kan worden als de lengte niet lang genoeg blijkt te zijn na 
aanbrengen en om de schouderband op maat te haken.
Haak als volgt:
1: 5l
2: 1v in 2e l - 3v
3 en verder: 1l - 4v

Haak de tussenstrook tussen de voor en achterkant van de bloemen hoes. Begin hiervoor aan de bovenkant van de voorkant. Haak 
het tussenstuk aan de voorkant van de hoes door middel van vasten.
Haak daarbij in de hoes de vaste in elke vaste en in het tussenstuk de vaste in elke zijkant van een toer. (zie foto’s)
De klepingang open laten (dus lange -korte -lange zijde voorzien van het tussenstuk)



Gebruik een aantal hulpdraden om de achterkant aan het zijstuk vast te zetten alvorens deze te gaan vasthaken, zodat het werk 
niet schuin gaat verlopen.
Haak nu de achterkant vast, de bodem gelijk aan de bodem van de voorkant.
Hierna kan de schouderband op de gewenste lengte gehaakt worden. Zet de schouderband aan de andere kant van de hoes vast 
aan het begin van dit tussenstuk.

Binnen en buiten hoes klaar:
Naai de bloemenhoes met een kleine zigzag steek vast aan de boordkant van de fleeche binnenhoes.
Voor het uiteinde van de klep zie de eerste  foto. Hier is gekozen om een stukje fleeche (1cm) zichtbaar uit te laten steken. Dit is 
helemaal persoonlijk naar keuze af te werken.



Zet de binnenhoes met de hand met een paar steekjes vast aan de buitenhoes,….

Veel plezier ervan!

Sla de zijnaad van de fleeche klep naar 
binnen en naai rondom de bloemenhoes 
met een stiksteek vast.

Haal de elastiek van de fleeche-hoes door de bloemenhoes 
heen en zet deze met de hand aan de andere kant vast op de 
fleeche-hoes (weer door de bloemenhoes heen halen).


