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LENTEBLOEMPOT of MAND(gehaakt) 
 
Benodigdheden: 

• 1 streng Hearts medium(100 meter) 

• Haaknaald 10 
 
Gebruikte termen: 
MC magische cirkel 
L losse 
HV halve vaste 
V vaste 
 
Begin bij een streng Hearts medium altijd met de draad 
met de knoop. Laat wikkel en de draad om de streng 
zitten. Zo werk je van binnenuit en voorkom je een 
heleboel ergernis als alles door elkaar gaat. De maat die is 
aangegeven is de maat van de mand. Wil je liever 2 
bloempotjes, dan haak je de bodem tot en met ronde 5. 
Het formaat bepaal je helemaal zelf. Voor groter haak je rondes extra. Let er op dat je in iedere 
ronde meerdert met 6 v. En hou er rekening mee dat er dan meer garen in gaat of dat de rand 
hierdoor lager wordt. 
 
BODEM: 
R1: haak een MC met 6 v, sluit met hv in 1e hv (6 v) 

 
R2: 1 l, *2 v in 1*, *.* x6,  sluit met hv in 1e hv (12 v) 
R3: 1 l, *2 v in 1, 1 v*, *.* x6, sluit met hv (18 v) 
R4: 1 l, *2 v in 1, 2 v*, *.* x6,  sluit met hv (24 v) 
R5: 1 l, *2 v in 1, 3 v*, *.* x6,  sluit met hv (30 v) 
Om het mooi rond te laten lopen, veranderen we in de volgende ronde de plaats van meerdering 
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R6: 1 l, 2 v, *2 v in 1, 4 v*, x5, 2 v in 1, 2 v, sluit hv (36) 

OPSTAANDE RAND:  
Leg de mooie kant van je gehaakte bodem naar beneden en haak verder in de achterste lus van de 
vasten om zo de rand omhoog te laten gaan… 

 
R7: 1 l, 1e v in zelfde steek, 35 v, sluit met hv in 1e v (36) 
1 v is iedere ronde in zelfde steek als losse 
R8 t/m R15: 1 l, 36 v in hart van vaste vorige ronde(aangegeven met roze), sluit met hv in 1e v 
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Let wel op of je uitkomt met het garen. Haak je wat losser dan zal je een toer minder moeten haken. 
Zorg dat je ongeveer 4 meter overhoudt voor de laatste ronde 
R16: een ronde hv 

 
Hecht af door de draad met de haaknaald tussen je werk door te halen en knip het daarna af. 
Heel veel plezier met dit gratis patroon. 
 
Creatieve groet, 

Hearts      

Overgang rondes 


