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Gebruikte materialen

Afmetingen 

Gebruikte technieken
De gebruikte afkortingen zijn beschreven in de basistechnieken. 

Deze zijn te downloaden op www.haakpret.nl onder de knop Haakpret helpt.

Basis: Catona in combinatie met naald 3 
Vacht: naar keuze, in het voorbeeld is Softy in combinatie met naald 3 gebruikt
De basis wordt gehaakt met Catona. 
Nagenoeg de complete hoes wordt gehaakt op de achterste lussen.
Op het bovenste deel van de voorste lussen wordt nadien de vacht gehaakt.

Volwassen maat: 22cm breed en 25cm lang
Kindermaat: 17cm breed en 17cm lang

Dit is het formaat ‘in rust’, er zit door het haken op de achterste lussen veel rek op de hoes. 
Door deze flexibiliteit past hij op nagenoeg alle zadels.

Volwassen zadelhoes 

• 90 cm zwart waxkoord 2mm en 1x zwarte tweegaats koordstopper
Catona- naald 3
• Bovenste deel waar vacht op komt (nadien onzichtbaar): 1x 50g
• Onderste deel waar de het koord doorheen komt: 1x 25g zwart 110
Softy
• 1x 50g bij een effen zadel
• Voorbeeld rood zwarte stippen: 1x 50g 485 rood en 1x 50g zwart 478

Kind zadelhoes

• 70 cm zwart waxkoord 2mm en 1x zwarte tweegaats koordstopper 
Catona- naald 3
• Bovenste deel waar vacht op komt (nadien onzichtbaar): 1x 30g
• Onderste deel waar de het koord doorheen komt: 1x 10g zwart 110
Softy 
• 1x 50g bij een effen zadel
• Voorbeeld rood zwarte stippen en snoetje:  

1x 50g 485 rood en 1x 50g zwart 478 en 1x 50g zalmroze 486



4

Proef lapjeProef lapje
Start met een proeflapje om de juiste maat te kunnen maken.
Haak ook voor deze proeflap alles op de achterste lussen omdat dit een ander formaat geeft 
dan haken op de hele vaste.

Haak je normaliter los neem dan naald 2,5, haak je strak, neem dan naald 3.
Proeflap 10 x 10: 21 vasten en 21 toeren.
Klopt de maat niet pas dan je naalddikte aan. 
Meer vasten voor 10cm breedte? Neem een grotere naald.
Minder vasten voor 10cm? Neem een kleinere naald.

Er zijn 2 formaten beschreven, een kindermaat en een volwassen maat.
Haak tot je het formaat bereikt hebt van het zadel en haak meerder daarna niet meer.
Vanaf het moment dat niet meer gemeerderd wordt moet voor de punt van de zadel hoes 
geminderd worden; middenvoor 2x (1vm) per toer.
 
Hou er rekening mee dat de basis die je haakt groter wordt bij het haken van de vacht op de 
voorste lussen. De hoes is flexibel en rekbaar.
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Volwassen zadelhoes

Start met Catona, haak alles op de achterste lussen tenzij anders aangegeven

1 8v in een verstelbare ring, markeren en verder rond haken.
2 8x (1dv)  /16
3 1dv – 2x (2hst in 1) – 2x (1dv – 1v) – 2x (2hst in 1) – 2x (1v – 1dv) – 2x (2hst in 1) – 1dv  
/28
4 4v – 2x (2hst in 1) – 7v – 2x (2hst in 1) – 7v – 2x (2hst in 1) – 4v  /34
5 4v – 1dv – 1hst – (2hst in 1) – 1hst – 1dv – 7v – (3hst in 1) – (2hst in 1) – 7v – 1dv – 1hst 
– (2hst in 1) – 1hst – 1dv – 4v  /43
6 4v – 1dv – 1hst – (2hst in 1) – 1hst – (2hst in 1) – 1hst – 1dv – 9v – 1dv – (3hst in 1) – 
1dv – 9v – 1dv – 1hst – (2hst in 1) – 1hst – (2hst in 1) – 1hst – 1dv – 4v  /55
7 6v – 1dv – 1hst – (2hst in 1) – 1hst – (2hst in 1) – 1hst – 1dv – 14v – 5l – haak verder 
op de tweede losse vanaf de naald op de lossenketting (foto 1); 4v – haak verder op de 
eerstvolgende vaste van toer 6 (foto 2); 15v – 1dv – 1hst – (2hst in 1) – 1hst – (2hst in 1) – 
1hst – 1dv – 6v
8 8v – 1dv – 1hst – (2hst in 1) – 2hst – (2hst in 1) – 1hst – 1dv – 13v – 1vm – haak op de 
lossenketting (foto 4 t/m 6); 3v – (3v in 1) – haak verder op de eerstvolgende vaste van 
toer 7 (foto 7); (3v in 1) – 3v – 1vm – 14v – 1dv – 1hst – (2hst in 1) – 2hst – (2hst in 1) – 
1hst – 1dv – 8v  /81

Foto 1; haak op de lossenketting                            Foto 2; verder op de voorgaande toer

Foto 3                                                                            Foto 4; andere kant van de lossenketting
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Foto 5                                                                          Foto 6

Foto 7; verder op de voorgaande toer                  Foto 8

9 11v – 1dv – 1hst – (2hst in 1) – 3hst – (2hst in 1) – 1hst – 14v – 1vm – 5v – 5l – haak 
verder op de tweede losse vanaf de naald op de lossenketting; 4v – haak verder op de 
eerstvolgende vaste van toer 8; 5v – 1vm – 15v – 1hst – (2hst in 1) – 3hst – (2hst in 1) – 
1hst – 1dv – 11v
10 13v – 1dv – 2hst – (2hst in 1) – 2hst – (2hst in 1) – 2hst – 18v – 1vm – haak op de 
lossenketting; 3v – (3v in 1) – haak verder op de eerstvolgende vaste van toer 9; (3v in 1) – 
1mv – 19v – 2hst – (2hst in 1) – 2hst – (2hst in 1) – 2hst – 1dv – 13v  /101
11 16v – 1dv – 2hst – (2hst in 1) – 2hst – (2hst in 1) – 2hst – 17v – 1vm – 6v – 8l – haak 
verder op de tweede losse vanaf de naald op de lossenketting; 7v – haak verder op de 
eerstvolgende vaste van toer 10; 6v – 1vm – 18v – 2hst – (2hst in 1) – 2hst – (2hst in 1) – 
2hst – 1dv – 16v
12 17v – 2x (1dv – 4v) – 1dv – 22v – 1vm – haak op de lossenketting; 6v – (3v in 1) – haak 
verder op de eerstvolgende vaste van toer 11; (3v in 1) – 6v – 1vm – 23v – 2x (1dv – 4v) – 
1dv – 17v  /127
13 15v – 1dv – 10v – 1dv – 27v – 1vm – 5v – (3v in 1) – 2v – (3v in 1) – 5v – 1vm – 28v – 
1dv – 10v – 1dv – 15v  /133
14 20v – 1dv – 40v – 1dv – 3v – 1dv – 4v – 1dv – 41v – 1dv – 20v  /138
15 14v – 2x (1dv – 8v) – 1dv – 32v – 1dv – 5v – 1dv – 33v – 2x (1dv – 8v) – 1dv – 14v  /146
16 19v – 1dv – 9v – 1dv – 37v – 2x (1dv – 4v) – 1dv – 38v – 1dv – 9v – 1dv – 19v  /153
17 16v – 1dv – 9v – 1dv – 99v – 1dv – 9v – 1dv – 16v  /157
18 23v – 1dv – 53v – 1dv – 54v – 1dv – 24v  /160
19 + 20  160v
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21  77v – 2x (1vm) – 79v  /158
22  76v – 2x (1vm) – 78v  /156
23  69v – 1vm – 4v – 2x (1vm) – 4v – 1vm – 71v  /152
24  73v – 2x (1vm) – 75v  /150
25  72v – 2x (1vm) – 74v  /148
26  71v – 2x (1vm) – 73v  /146
27  70v – 2x (1vm) – 72v  /144
28  69v – 2x (1vm) – 71v  /142

Kleurwissel naar zwart voor de onderkant van de zadelhoes. 
Blijf haken op de achterste lussen.

29 68v – 2x (1vm) – 70v  /140
30 67v – 2x (1vm) – 69v  /138
31 t/m 33  138v

In de volgende toer worden gaatjes gehaakt waardoor een koord geregen kan worden om 
de onderkant van de hoes dicht te kunnen trekken.
Vanaf hier alle vasten haken op de hele vaste van de voorgaande toer in de plaats van alleen 
de achterste lussen.

34 herhaal 69 keer; (1l – sla 1v over en haak 1v in de 2e vaste vanaf de naald)  
35 haak 1v om elke lossen en 1v op elke vaste van de voorgaande toer; 138v

Afhechten.
Haak eerst de vacht en als de hoes klaar is breng je het koord en de koordstopper aan.
Hoe vacht te haken staat verder op beschreven.

Kindermaat zadelhoes

Start met Catona, haak alles op de achterste lussen tenzij anders aangegeven

Haak toer 1 tot en met 10 van de volwassen maat zadelhoes en haak verder als volgt:
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11 16v – 1dv – 8v – 1dv – 17v – 1vm – 3v – (3v in 1) – 2v – (3v in 1) – 3v – 1vm – 18v – 1dv 
– 8v – 1dv – 16v  /107
12 12v – 1dv – 8v – 1dv – 26v – 1dv – 3v – 1dv – 4v – 1dv – 27v – 1dv – 8v – 1dv – 12v  
/114
13 18v – 1dv – 8v – 1dv – 25v – (3v in 1) – 5v – (3v in 1) – 26v – 1dv – 8v – 1dv – 18v  /122
14 + 15  122v
16 51v – 1vm – 5v – 2x (1vm) – 5v – 1vm – 53v  /118
17 56v – 2x (1vm) – 58v  /116
18 55v – 2x (1vm) – 57v  /114
19 54v – 2x (1vm) – 56v  /112
20  53v – 2x (1vm) – 55v  /110
21  52v – 2x (1vm) – 54v  /108
22  51v – 2x (1vm) – 53v  /106

Kleurwissel naar zwart voor de onderkant van de zadelhoes. 
Blijf haken op de achterste lussen.

23 t/m 27  106v

In de volgende toer worden gaatjes gehaakt waardoor een koord geregen kan worden om 
de onderkant van de hoes dicht te kunnen trekken.
Vanaf hier alle vasten haken op de hele vaste van de voorgaande toer in de plaats van alleen 
de achterste lussen.

28  herhaal 53x keer; (1l – sla 1v over en haak 1v in de 2e vaste vanaf de naald)  
29  haak 1v om elke lossen en 1v op elke vaste van de voorgaande toer; 106v

Afhechten.
Haak eerst de vacht en als de hoes klaar is breng je het koord en de koordstopper aan.
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Vacht haken

Een snuit met ogen in verschillende kleuren vacht haken op de zadelhoes? Of een mooie 
bloem afbeelding in verschillende kleuren vacht? Of gewoon streepjes/rondjes of iets 
abstracts? Op blz. 13 vind je een aantal voorbeelden van wat mogelijk is.
Ga helemaal los of laat je kind/kleinkind een tekening maken van hoe ze willen dat de hoes 
er uit moet komen te zien.

Borduur de contouren van elke gewenste afbeelding op de hoes en haak vacht in de 
gebieden met de gewenste kleur.

Vacht haak je op de voorste lussen als volgt: 
Haak een halve vaste om de voorste lus en eventueel een losse of meerdere lossen tussen 
de halve vasten in. Haak weer een halve vaste om de volgende voorste lus of sla een lus 
over als je dikker materiaal gebruikt.
Het is de bedoeling dat de vacht ‘dekkend’ is, dat wil zeggen dat je niet meer de basis tussen 
de vacht door ziet. Het is niet de bedoeling dat de vacht veel te dik wordt, dan verliest de 
hoes zijn vorm.

Voor de vacht zijn verschillende fluffy yarns te gebruiken. 
Afhankelijk van de dikte van het fluffy materiaal wordt de vacht gehaakt.
In dit voorbeeld heb ik gekozen voor Softy omdat de vacht hiermee mooi dun en egaal blijft 
en je gemakkelijk contouren met verschillende kleurtjes kunt haken voor een afbeelding.
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Dik garen
Bij dik garen haak je de vacht misschien niet op elke toer voorste lussen maar op elke 
tweede toer voorste lussen. Ook is het dan niet nodig om op elke voorste lus een halve 
vaste te haken maar sla je telkens een voorste lus over. 

Dun garen
Bij dun garen haak je de vacht op elke toer voorste lussen. Je kunt er voor kiezen om een 
losse tussen elke voorste lus te haken of voor een langer dikkere vacht meer lossen tussen 
de halve vasten haken zodat er lusjes ontstaan. In dat geval kun je ook een voorste lus 
overslaan en niet op elke voorste lus een halve vaste haken.
In het voorbeeld heb ik Softy met naald 3 gebruikt omdat dit een mooie dunne en egale 
vacht laag geeft. Deze haak je als volgt: 1hv om de voorste lus en daarna herhalen; 1l – 1hv 
om de eerstvolgende voorste lus.

Je kunt alleen voor een effen vacht rond blijven haken van begin tot einde. Bij een 
afbeelding haak je alle kanten op naar de dichtstbij zijnde voorste lus. Dit geeft oneindig 
mogelijkheden om alle afbeeldingen te haken met alle kleuren die je maar wilt.
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Mogel i jkheden voor te gebruiken materialenMogel i jkheden voor te gebruiken materialen

Softy is een mooi dun materiaal dat een dun laagje vacht geeft en goed te 
verwerken op de basis.

Teddy is vergelijkbaar met Softy, verkrijgbaar in net wat andere tinten.

Sweetheart soft is de dikkere variant van Softy met dezelfde kleuren en 
hoeft niet op elke voorste lus gehaakt te worden. 

Sweetheart Soft brush is het zusje van Sweetheart Soft die gemêleerd is dus 
een speels effect geeft op de vacht. 

Phil Nounours is de echte zachte teddybeer vacht. Deze hoeft ook niet op 
elke voorste lus gehaakt te worden en is goed te verwerken op de basis.

Astrakan is een klein krulletje op een dunne draad. Deze is prachtig voor 
een schapenvachtje.

Furry Tales is een behoorlijk dikke teddy vacht, verkrijgbaar in de 
prachtigste kleuren en ook gemêleerd. Daarvoor hoef je alleen maar halve 
vasten met 1 losse te haken op elke 2e voorste lus van elke tweede toer 
voorste lussen (sla telkens een toer over). Rabbit van Relana is vergelijkbaar.

Couture is een draadjesgaren met een natuurlijke katoenen uitstraling 
waarvan je een prachtige vacht kunt haken. 

Panda van Scheepjes is eveneens een draadjesgaren met een langere draad. 
Verkrijgbaar in veel mooie kleuren. Is meer synthetisch. 

Panda van Lammy Yarns is een hele lange vacht. Deze draad is door zijn  
dikte niet te adviseren omdat je dan tijdens het fietsen de ribbel van de 
gehaakt toeren voelt. Tenzij dit als therapeutisch ervaren wordt….  
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         Aanbrengen van het koord en de tweegaats koordstopper  

Rijg het waxkoord door de gaatjes in de voorlaatste toer. Start middenachter.
Steek beide uiteinden van het waxkoord door de gaten van de tweegaats koordstopper.
Leg knoopjes in het uiteinde van het koord of breng koordstoppers aan.

Ga helemaal los met alle titels en werkbeschrijvigingen van Anja Toonen!
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Voorbeeld afbeeldingen
Talloze afbeeldingen kunnen gemaakt worden. 
Laat je (klein)kind een tekening maken en haak die met vacht op de zadelhoes!
Dit zijn maar enkele ideetjes om je creativiteit te prikkelen
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Veel creativiteit en Haakpret gewenst!

Make it your own by Anja Toonen

Alle boeken, ontwerpen én materialen van Haakpret zijn te vinden op:

www.haakpret.nl
info@haakpret.nl

facebook.com/haakpret
instagram.com/haakpret

etsy.com/HaakpretNL

© Haakpret

Meer moois haken?
Talloze door Anja Toonen geschreven ontwerpen zijn  
exclusief bij Haakpret verkrijgbaar en te vinden op:

www.haakpret.nl/losse-haakpatronen


