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Rode mand met witte bloem:
• Mand rood 044, stamper roze 714, blaadjes wit 005
Roze mand met rode bloem:
• Mand roze 714, stamper wit 005, blaadjes rood 043
Gele mand met oranje bloem:
• Mand geel 510, stamper roze 714, blaadjes oranje 041
Okergele mand met witte bloem:
• Mand okergeel 520, stamper geel 510, blaadjes wit 005
Turquoise mand met rode bloem:
• Mand turquoise 047, stamper geel 510, blaadjes oranje 041
Oranje mand met rode bloem:
• Mand oranje 041, stamper roze 714, blaadjes rood 043
Petrol mand met turquoise bloem:
• Mand petrol 459, stamper wit 005, blaadjes turquoise 047

Gebruikte materialen

Bloemenmandjes 20 cm doorsnede rond
Bloemenmandjes 20 cm x 13 cm ovaal

Chenille 6 (100 gram) - naald 6
•     Kleur mand - 1x 100g nodig, als je los haakt kan dit net onvoldoende zijn

•     kleur van de blaadjes - 50g 
•     kleur van de stamper - 30g

Verkrijgbaar bij Haakpret in verschillende prachtige kleuren op
 https://www.haakpret.nl/nl/garen/lammy-yarns/chenille-6

Gebruikte technieken
De gebruikte afkortingen zijn beschreven in de basistechnieken. 

Deze zijn te downloaden op www.haakpret.nl onder de knop Haakpret helpt.
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Bloempjes steek
Kleur A = achtergrond kleur
Kleur B = kleur van de stamper
Kleur C = kleur van de bloemblaadjes 

Alle bloempjes worden op dezelfde manier in de toer gehaakt.

Start de toer waarin de bloempjes gehaakt worden met kleur A en neem vanaf het begin 
kleuren B en C mee. Je haakt de vasten over de draden van kleur B en C heen. Dit is de 
Tapestry techniek ofwel KLEUREN INHAKEN. Ik heb hierover een video gemaakt. De link vind 
je op www.haakpret.nl onder de knop Haakpret helpt.

Elke bloem bestaat uit een stamper (kleur B) en blaadjes (kleur C).
Stamper: 7dst samenhaken op de eerstvolgende vaste van de voorgaande toer
Blaadje: start met 1hv om dáár te starten waar je het blaadje haakt; 2l – haak in de 2e losse 
vanaf de naald; 1v – 3hst – 1v. De blaadjes worden gehaakt om de dubbele stokjes van de 
stamper heen en om de vaste van de voorgaande toer waarin de 7dst gehaakt zijn, aan 
beide zijden van de basis/onderkant van de stamper.

Wanneer tijdens de toer vermeld staat BLOEM, haak dan de bloem als volgt:

Kleurwissel naar de kleur van de stamper (kleur B); haak de stamper zoals hierboven 
aangegeven. 
Kleurwissel naar de kleur van de blaadjes (kleur C); haak twee blaadjes om het laatste 
gehaakte dubbele stokje van de stamper heen – haak één blaadje om rechter zijde van de 
basis/onderkant van de stamper heen – haak één blaadje om de linker zijde van de stamper 
heen – haak naar smaak één of twee blaadjes om het eerste gehaakte dubbele stokje van de 
stamper heen – sluit de toer 1hv op de losse waarmee kleurwissel geweest is.
Je hebt nu 5/6 blaadjes gehaakt.
Kleurwissel naar kleur A en verder haken op de eerstvolgende vaste van de laatste toer.
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Ronde mand -  20cm

Per mand is 1x 100g Chenille 6 nodig, als je los haakt kan het nodig zijn 1 toer minder te 
haken voordat de bloemenrand gehaakt wordt omdat anders 1 bol niet voldoende is.

De bloemenmand wordt gehaakt met vasten in de achtergrond kleur A.
In de bovenste helft van de mand haak je één toer waarin bloemen gehaakt worden op één 
vaste van de voorgaande toer. Tussen elke twee bloemen komen telkens 9 vasten met in 
achtergrondkleur A.

Start met kleur A voor de bodem
1 8v in een verstelbare ring, 
markeren en rond haken
2 8x (1dv)  /16
3 8x (1dv – 1v)  /24
4 3x (2v – 1dv – 3v – 1dv) – 2v – 1dv  
/31
5 6x (1dv – 4v) – 1dv  /38

6 2v – 6x (1dv – 5v)  /44
7 6x (6v – 1dv) – 2v  /50
8 3v – 5x (1dv – 7v) – 1dv – 6v  /56
9 7x (1dv – 7v)  /63
10 5v – 6x (1dv – 8v) – 1dv – 3v  /70
11 10x (1dv – 6v)  /80
12 haak alleen de voorste lussen; 80v

13 haak de achterste lussen van toer 12 samen met de achterliggende achterste lussen 
van toer 11; 80v, er ontstaat een rand in de bodem
14 t/m 23, of tot de gewenste hoogte: 80v

In het voorbeeld is de mand 8 cm hoog na 23 toeren.

In de volgende toer wordt de bloemenrand gehaakt.
Elke 10e steek wordt een bloem gehaakt en tussen de bloemen komen 9 vasten. 
Volg voor de bloemenrand de beschrijving zoals eerder vermeld in het begin van deze 
werkbeschrijving.

24 haak een bloemenrand als volgt; herhaal 8x (9v – één bloem in de volgende vaste)
25 haak 9 vasten tussen de bloemen en telkens 1 vaste op de bloem  /80
26 en 27 80v



7

28 haak alleen de voorste lussen; 80v
29 80v
30 haak de vaste van toer 29 samen met de achterste lussen van toer 27; 80v, afhechten.

Ovaal-mand 20cm x 13cm
Per mand is 1x 100g Chenille 6 nodig, als je los haakt kan het nodig zijn 1 toer minder te 
haken voordat de bloemenrand gehaakt wordt omdat anders 1 bol niet voldoende is.

Bruine mand met oranje bloem
• Mand middenbruin 792, stamper lichtzalm 218, blaadjes oranje 041
Donkerbruine mand met rode bloem 
• Mand donkerbruin 110, stamper oranje 041, blaadjes rood 043
Donkerblauwe mand met blauwe bloem
• Mand donkerblauw 890, stamper oranje 041, Blaadjes blauw 012

Start met kleur A 
1 9l
2 start in de 2e losse vanaf de naald; 1dv – 6v – 1dv – haak verder aan de andere kant 
van de lossenketting; 1dv – 6v – 1dv  /20, markeren en verder rond haken
3 2x (1dv) – 6v – 4x (1dv) – 6v – 2x (1dv)  /28
4 2x (1v – 1dv) – 7v – 3x (1dv – 1v) – 1dv – 7v – 1dv – 1v – 1dv  /36
5 2x (1dv – 1v) – 1dv – 9v – 4x (1dv – 1v) – 1dv – 9v – 2x (1dv – 1v)  /46
6 2x (2v – 1dv) – 13v – 3x (1dv – 2v) – 1dv – 13v – 1dv – 2v – 1dv  /54
7 1v – 1dv – 6v – 1dv – 11v – 1dv – 7v – 1dv – 6v – 1dv – 11v – 1dv – 6v  /60
8 2x (3v – 1dv) – 17v – 3x (1dv – 3v) – 1dv – 17v – 1dv – 3v – 1dv  /68
9 2v – 1dv – 8v – 1dv – 15v – 2x (1dv – 8v) – 1dv – 15v – 1dv – 6v  /74
10 2v – 1dv – 4v – 1dv – 26v – 2x (1dv – 4v) – 1dv – 26v – 1dv – 2v  /80
11 haak alleen de voorste lussen; 80v
12 haak de achterste lussen van toer 11 samen met de achterliggende achterste lussen 
van toer 10; 80v, er ontstaat een rand in de bodem.
13 t/m 22, of tot de gewenste hoogte: 80v

In het voorbeeld is de mand 8 cm hoog na 22 toeren.

In de volgende toer wordt de bloemenrand gehaakt.
Elke 10e steek wordt een bloem gehaakt en tussen de bloemen komen 9 vasten. 
Volg voor de bloemenrand de beschrijving zoals in het begin van de werkbeschrijving.
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23 haak een bloemenrand als volgt; herhaal 8x (9v – één bloem in de volgende vaste)
24 haak 9 vasten tussen de bloemen en telkens 1 vaste op de bloem  /80
25 en 26 80v
27 haak alleen de voorste lussen; 80v
28 80v
29 haak de vaste van toer 28 samen met de achterste lussen van toer 26; 80v, afhechten.

Gepakt door het Haakpret-virus? 
Ga helemaal los met alle titels en werkbeschrijvigingen van Anja Toonen! 
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Veel creativiteit en Haakpret gewenst!

Make it your own by Anja Toonen

Alle boeken en ontwerpen van Haakpret zijn te vinden op:

www.haakpret.nl

info@haakpret.nl

facebook.com/haakpret

instagram.com/haakpret

© Haakpret


