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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.
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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 /gratis. 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:
Hout: 
bruin 7419 en 4712
Eitjes:
Kleurtjes naar keuze
6 Kleuren

Veertjes in het nest:
Scheepjeswol
Sicilia kleur nr 14

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: huidskleur, 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 + 12 + 13 + 14: 1l – 60v
15: 1l – 6x (8v – 1vm)  /54
Afhechten.

Takjes in het nest: 

Haak nu 2 kettingen met zijtakjes. 1x de lengte die nodig is voor 2x om de deksel te wikkelen 
en 1x de lengte die nodig is om 1x rondom de deksel te wikkelen, licht en donkerder bruin naar 
keuze. De langste ketting is 160l en de kortste is 80l.

Terughaken over deze 160 /80-lossen ketting met in elke losse 1hv. Start met de 1e hv in de 2e l. 
Tijdens het terughaken haak je naar eigen smaak zijtakjes of knikjes in de tak.
Dit doe je om de 2-3-4 lossen. Je bepaalt zelf hoeveel zijtakjes je leuk vindt en hoe lang de zijtak-
jes moeten zijn. 
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Ook kun je variëren met extra zijtakjes op de zijtakjes die je haakt.
Als voorbeeld staan hier 3 zijtakjes beschreven:

Klein: 4l – 3hv (1e op de 2e l vanaf de nld)

Middel: 7l – 3hv (1e op de 2e l vanaf de nld) – 3l – 2hv (1e op de 2e l vanaf de nld) – 3hv op de 
7-losse ketting

Groot: 10l – 5hv (1e op de 2e l vanaf de nld) – 4l – 3hv (1e op de 2e l vanaf de nld) – 4hv op de 
10-losse ketting

Nog langere takjes is ook mogelijk, ik heb takjes tot maximaal 18 lossen gehaakt.
Haak na elk zijtakje weer verder met hv op de volgende losse van de 160 /80-losse ketting. Een 
knikje maak je door 1l en 1hv in dezelfde losse te haken.

Leg de langste sliert dubbel naast de korte sliert. Zet de uiteinden vast op toer 11-12 van de dek-
selhoes. Draai de 3 rijen nu rond aan het andere uiteinde zodat ze om elkaar heen wikkelen.
Zet nu de hele rij slierten vast aan toer 11-12 van de dekselhoes.

Zet met lijm eerst een zijkantkant van de dekselhoes vast op de deksel, daarna het midden en als 
laatste de rest van de zijkant beetje bij beetje vastzetten.
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Eitjes: 6 x in de gewenste kleuren, alle toeren 
sluiten met 1hv
1: 6v in verstelbare ring
2: 1l – 6x 1dv  /12
3: 1l – 6x (1v – 1dv)  /18
4: 1l – 2x (1dv – 8v)  /20
5: 1l – 20v

6: 1l – 2x (1vm – 8v)  /18
7: 1l – 2x (7v – 1vm)  /16
8: 1l – 2v – 1vm – 6v – 1vm – 4v  /14
9: 2x (3v – 1vm) – 2v – 1vm  /11
10: 1v – 1vm – 2x (2v – 1vm)  /8
Afhechten, vullen, de draad door de voorste 8 
lussen halen en aantrekken.

Knoop indien gewenst een labeltje aan een uiteinde van een lint bevestig dit net onder de boven-
kant van de glazen pot.

Voor mijn werkgever die graag schuine grapjes maakt heb ik voor zijn verjaardag een alternatief 
gemaakt: de playboy paas-pot. Op de label staat dan: vandaag ben jij het haasje....
Hiervoor heb ik een touwtje gehaakt met 6 “zijtakjes” waaraan ik een eitje bevestigd heb. Dit 
striklint is 160 lossen lang, 60 lossen passen om de hals van de pot.

Haak met Sicilia ook een sliert van ongeveer 40 lossen met naald 5.
Haak ook hier de takjes van maximaal 6 lossen, dit ziet er dan uit als veertjes. 
Zet deze vast op de dekselhoes aan de binnenkant van de takjes.
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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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