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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen 
in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnamen of enige andere manier, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

1 ©  Haakpret



l = losse(n)
hv = halve vaste(n)
v = vaste(n)
dv = dubbele vaste(n) = (een vaste meerderen)
vm = vaste minderen
st = stokje(s)

hst = halve stokje(s)
dst = dubbele stokje(s)
/ = achter dit teken staat het totaal aantal 
vasten en/of stokjes in die toer
3v in 1 = haak 3 vasten in 1 steek (meestal een 
vaste) van de voorgaande toer

Gebruikte afkortingen

Gebruikte technieken
De basistechnieken van haken zijn op mijn website verduidelijkt met fotobeelden duidelijk na te 
lezen.  Er is ook een mogelijkheid om alle gebruikte technieken en tips te downloaden zodat je 
dit altijd kunt nakijken.
Je vindt dit terug op mijn site: www.haakpret.nl  
Kies bovenin voor de knop download/download. Klik op de foto basistechnieken en een PDF 
opent in een nieuw venster. Je kunt het inzien of opslaan naar keuze.

Algemene tips
Haak bij 1 vaste minderen (1vm) alléén de lussen van de vasten van de voorgaande toer die aan 
de voorkant van het werk vallen (in het zicht). Dit geeft een minder opvallende mindering dan de 
volledige lus aanhaken bij het minderen. 
Met het woord AFHECHTEN wordt bedoeld dat na het voltooien van de laatste toer de draad uit 
de laatste lus getrokken wordt. Meestal gebruik je deze AFHECHTDRAAD voor het aan elkaar zet-
ten van de onderdelen. Als dit niet nodig is kun je later deze draad netjes wegsteken in het werk 
aan de kant die niet in het zicht valt.

Materiaal:
- Lege glazen groente-pot van een groot formaat
- Haaknaald 2,5
- Lijmpistool of alleslijm
- Wasbare fiberfill vulling
- Haakkatoen 50 g Larra Scheepjeswol

Als je met een dikkere naald haakt dan is kan het nodig zijn om de bovenkant van de deksel 1 
of 2 toeren minder te haken, dit zijn dan de toeren 10 en eventueel toer 9. Je werkje mag iets 
kleiner uitvallen dan de bovenkant van de deksel, dan is het formaat goed en kun je starten met 
de 3 toeren waarin je niet meerdert of mindert (zijkant van de deksel).
Minder dan in de laatste toer ongeveer 6v verdeeld over de toer. 

Larra kleurnummers:
(kobalt)blauw: 7384
Zwart: 7325
Wit: 7310
Oranje: 7404

Voorwoord
Wat is er mooier dan iets unieks te maken? Iets creëren met je eigen handen.
Het is natuurlijk helemaal geweldig om dit ook nog cadeau te doen.
Dit ontwerp helpt je om met je eigen creativiteit aan de slag te gaan.
Geen enkel handwerk is identiek en daardoor bij voorbaat al uniek en waardevol.
Veel creativiteit gewenst!
Anja Toonen

Gebruikte materialen
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Let goed op hoe je de toer moet sluiten, er zijn 3 mogelijkheden;

- Sluiten met een halve vaste (en de toer daarna starten met 1l)
- Keren, het werk omdraaien en weer terug haken aan de andere kant
- Markeren en dus niet de toeren sluiten maar rondjes haken

Dit is heel belangrijk omdat de telling gebaseerd is op de manier van sluiten of rondhaken zoals 
beschreven. Als dit niet goed gebeurd zal de telling niet kloppen.

Als je in een voorgaande toer een hv gehaakt hebt, dan telt deze gewoon mee in de volgende 
toer als steek waar je ook op moet haken. Dit geldt niet voor de hv aan het einde van de toer, 
waar je de toer mee sluit.

Dekselhoes: blauw, toeren sluiten met 1hv

1: 6v in een verstelbare ring
2: 1l – 6x (1dv) /12
3: 1l – 6x (1v – 1dv)  /18
4: 1l – 6x (2v – 1dv)  /24
5: 1l – 6x (3v – 1dv)  /30

6: 1l – 6x (4v – 1dv)  /36
7: 1l – 6x (5v – 1dv)  /42
8: 1l – 6x (6v – 1dv)  /48
9: 1l – 6x (7v – 1dv)  /54
10: 1l – 6x (8v – 1dv)  /60
11: 1l – 60v
Afhechten

Binnenkant van de mond: zwart, toeren sluiten met 1hv
Idem dekselhoes toer 1 t/m 11, afhechten

Kop: kobaltblauw

1: 6v in een verstelbare ring, sluiten met 1hv
2: 1l – 6x (1dv) /12, markeren en verder rond-
haken
3: 6x (1dv – 1v)  /18
4: 6x (1dv – 2v)  /24
5: 6x (1dv – 3v)  /30
6: 6x (1dv – 4v)  /36
7: 6x (1dv – 5v)  /42
8: 2v – 5x (1dv – 7v) /47
9: 5x (8v – 1dv) – 2v  /52
10: 3x (16v – 1dv) – 1v  /55
11: 4v – 1dv – 26v – 1dv – 23v  /57

12: 14v – 1dv – 28v – 1dv – 13v  /59
13: 59v
14: 1dv – 58v  /60
15: 30v – daarna de 2e 30v van toer 14 samen-
haken met de voorste lussen van 30v van toer 
11 van de dekselhoes /60
16: haak verder op de achterste lussen van de 
vasten van toer 11 van de dekselhoes – 30v – 
haak nu verder op de 30v van toer 15  /60
17 + 18: 60v
19: 5x (1vm – 8v) – 1vm – 7v – 1hv  /54
Afhechten. 
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Kraag: kobaltblauw

1: 40l – haak met 39hv terug op deze 40-losse ketting (1e hv op de 2e l vanaf de naald) – 100l 
– haak 39hv terug over deze 100-losse ketting (1e hv op de 2e l vanaf de naald) – haak over de 
laatste 60l; 6x (1dv – 9v) /66 KEREN
2: 1l – 4v – 8x (3v in 1 – 2v – 1vm – 2v) – 3v in 1 – 3v – 1vm  /74 KEREN
3: 1l – 5v – 8x (3v in 1 – 2v – 1vm – 3v) – 3v in 1 – 5v /82 KEREN
4: 1l – 6v – 8x (1dv – 3v – 1vm – 3v) – 1dv – 6v /82 KEREN
5: 1l – 7v – 8x (3l – 3v – 1vm – 4v) – 3l – 7v  
Afhechten.

Oogjes: 2x, wit, alle toeren sluiten met 1hv

1: 6v in een verstelbare ring
2: 1l – 6x (1dv) /12
3: 1l – 6x (1v – 1dv)  /18
4: 1l – 6x (2v – 1dv)  /24
5: 1l – 3x (7v – 1dv) /27
6: 1l – 13v) – 1dv – 13v /28
7 + 8: 1l – 28v

9: 1l – 13v – 1vm – 13v  /27
10: 1l – 3x (7v – 1vm) /24
11: 1l – 6x (2v – 1vm)  /18
12: 1l – 6x (1v – 1vm)  /12
Vullen
13: 1l – 6x (1vm) /6
Afhechten, de draad door de voorste 6 lussen 
halen en aantrekken.

Zet de voorste lussen van de binnenmond vast op de achterste lussen van de 30v van toer 15 
van de kop. Vanaf de mondhoek verder de voorste lussen van de binnenmond vastzetten op de 
voorste lussen van toer 11 van de dekselhoes. Stop halverwege, vul de bovenkant van de kop op 
(boven de binnenmond) en zet de middenlijn (vouwlijn) van de binnenmond vast op de deksel-
hoes. Zorg ervoor dat er geen vulling onder de binnenmond komt. Verder sluiten tot de andere 
mondhoek.

Pupillen van de oogjes: zwart, 2x, toe-
ren sluiten met 1hv
1: 6v in een verstelbare ring, afhechten.
Zet de pupillen vast op de 7 voorste lussen van 
toer 16 van de ogen.

Zet de ogen vast op de kop. Zorg ervoor dat de 
stand van de oogballen zo gericht is dat er  een 
schele blik ontstaat.
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Zet met lijm eerst voorkant van de dekselhoes vast op de deksel, daarna het midden en als laat-
ste de rest van de randjes beetje bij beetje vastzetten.

Knoop indien gewenst een labeltje aan een uiteinde van het striklint van de kraag en bevestig de 
kraag net onder de bovenkant van de glazen pot, maak een strikje van de striklintjes.

Balletjes aan de kraag: 9x, oranje, alle 
toeren sluiten met 1hv
1: 6v in een verstelbare ring
2: 1l – 6x (1dv) /12
3: 1l – 4x (2v – 1dv)  16
4: 1l – 16v

5: 1l – 4x (2v – 1vm)  /12
6: 1l – 6x 1vm  /6
Afhechten, vullen, de draad door de voorste 
6 lussen halen en aantrekken. Zet de balletjes 
vast om de 3- losse kettingen van toer 5 van de 
kraag.
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Veel creativiteit gewenst!

Anja Toonen

www.haakpret.nl
info@haakpret.nl

www.haakpret.blogspot.nl
www.facebook.com/haakpret
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Label: 

Print het label 2 x uit, plak ze aan elkaar met de achterkantjes. 
Knip ze uit. Zorg er voor dat aan de kant waar je het touwtje door de label wilt steken een 
extra lipje achter blijft, de rest kort naast het label rond uitknippen.
Maak met een perforator een gaatje in het uitstekende lipje.
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