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Een feest vier je natuurlijk met slingers. En wat is er dan leuker dan zelf 

gem(h)aakte slingers?  

Een bonte veelkleurige slinger wilde ik al langere tijd maken. Dit jaar bestaat 

onze winkel 5 jaar!!  

Genoeg reden voor een feestje en zelf gehaakte slingers 🎊 
 

Benodigdheden: 
* Scheepjes Colour Crafter diverse kleuren (slingers van 15 vlaggen met 

wokkels is ongeveer 350 gram en 6,5 m lang) 

* Haaknaald 3,5 mm of 4 mm (afhankelijk van je hand van haken) 

* Wolnaald, steekmarkeerders en schaar 
 

Gebruikte steken: 
Lossen, vasten, halve vasten, half stokje, stokje, dubbel stokje 
 

Magische ring: i.pv. een magische ring kun je ook  4 lossen haken en sluiten 

met een halve vaste in de 1e losse, haak alle steken in de ring die je net 

gevormd hebt  

Picot van 3 lossen: haak 3 lossen en zet deze vast met een halve vaste in de 

basis van de steek eronder van de vorige toer. 

Picotbloem: haak 4 lossen en zet deze vast met een halve vaste in de basis van 

de steek eronder van de vorige toer – 4 lossen en zet deze vast met een halve 

vaste in dezelfde basis van de steek eronder – 4 lossen en zet deze vast met 

een halve vaste in dezelfde basis van de steek eronder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Algemene informatie: 
Keer na elke toer je werk. 

Haak eerst zoveel vlaggen en wokkels als je wilt.  

Vervolgens haak je alle vlaggen en wokkels aan elkaar zoals beschreven in het 

patroon.  

Haak daarna de versiering; hartjes, stippen, bloemetjes en vlinders. 

De Bonte Slinger kun je helemaal maken zoals jij dat leuk vindt.  

Met 1 soort vlag of in 1 soort kleur. Met of zonder veel versiering. 

De mogelijkheden bij deze slinger zijn echt eindeloos!  

Bij het haken van de vlaggen haak je eerste de vlag en daarna een rand 

rondom de vlag in dezelfde kleur als de vlag. 

De sierrand wordt alleen in de punt van de driehoek, ronding van de halve 

cirkel of zijkanten/onderkant van de rechthoek gehaakt. De sierrand wordt 

NIET aan de bovenkant van de vlag gehaakt.  

Wij hebben de sierrand in een contrasterende tint gehaakt. 
 

Patronen: 
 

Driehoekvlag:                            
Toer 1: 2 lossen, haak in de 1e losse 2 vasten 

Toer 2: Keerlosse. vaste in elke vaste (tot de laatste 

vaste), haak in de laatste vaste 2 vasten 

Toer 3 – 34: Herhaal toer 2. Aan het einde van toer 

34 heb je 35 vasten 

Hecht NIET af, werk verder in dezelfde kleur. 

Rand rondom: keerlosse, vaste in elke vaste van 

de bovenkant – 3 vasten in de hoek – vaste in elke 

zijkant van een toer – 3 vasten in de punt van de vlag – vaste in elke zijkant 

van een toer – 2 vasten in de hoek. Hecht af. 

Sierrand: (Haak de sierrand alleen langs de punt, NIET 

aan de bovenkant!)  

Houd de voorkant van je werk naar je toe, hecht aan met 

een nieuwe kleur in de 1e steek na de hoek aan de zijkant 

van de vlag. 

 

 



 

 

Toer 1: Haak een vaste in elke vaste van de zijkant van de vlag – 3 vasten in 

de punt – vaste in elke vaste van de zijkant van de vlag. 

Toer 2: Keerlosse, *vaste – picot van 3 lossen (zie omschrijving) – vaste in 

volgende 2 vasten*, herhaal *-* langs de punt van de vlag. Hecht af. 
 

Halve Cirkelvlag:                            
Toer 1: 2 lossen, haak in de 1e losse 3 vasten 

Toer 2: keerlosse, 2 vasten in elke vaste  

Toer 3: keerlosse, 2 vasten in elke 2e vaste 

Toer 4: keerlosse, 2 vasten in elke 3e vaste 

Toer 5: keerlosse, 2 vasten in elke 4e vaste 

Toer 6: keerlosse, 2 vasten in elke 5e vaste 

Toer 7: keerlosse, 2 vasten in elke 6e vaste 

Toer 8: keerlosse, *vaste in de volgende 3 

vasten – 2 vasten in de volgende vaste – vaste in de volgende 3 vasten*, 

herhaal *-* 

Toer 9: keerlosse, 2 vasten in elke 8e vaste 

Toer 10: keerlosse, 2 vasten in elke 9e vaste 

Toer 11: keerlosse, 2 vasten in elke 10e vaste 

Toer 12: keerlosse, *vaste in de volgende 5 vasten – 2 vasten in de volgende 

vaste – vaste in de volgende 5 vasten*, herhaal *-* 

Toer 13: keerlosse, 2 vasten in elke 12e vaste 

Toer 14: keerlosse, 2 vasten in elke 13e vaste 

Toer 15: keerlosse, 2 vasten in elke 14e vaste 

Toer 16: keerlosse, *vaste in de volgende 7 vasten – 2 vasten in de volgende 

vaste – vaste in de volgende 7 vasten*, herhaal *-* 

Toer 17: keerlosse, 2 vasten in elke 16e vaste 

Toer 18: keerlosse, 2 vasten in elke 17e vaste 

Toer 19: keerlosse, 2 vasten in elke 18e vaste 

Toer 20: keerlosse, *vaste in de volgende 9 vasten – 2 vasten in de volgende 

vaste – vaste in de volgende 9 vasten*, herhaal *-* 

Rand rondom: keerlosse, vaste in elke vaste van de bovenkant – 3 vasten in de 

hoek – vaste in elke vaste van de ronding – 2 vasten in de hoek. Hecht af. 

 

 

 



 

 

Sierrand: (Haak de sierrand alleen langs de 

ronding, NIET aan de bovenkant!)  

Houd de achterkant van je werk naar je toe, 

hecht aan met een nieuwe kleur in de 1e steek na 

de hoek aan de ronding van de vlag. 

Toer 1: 2 vasten in elke vaste, tot de volgende 

hoek 

Toer 2: keerlosse, 2 vasten in elke vaste, tot de volgende hoek 

Hecht af. 
 

Rechthoekvlag:                     
Toer 1: haak 19 lossen 

Toer 2: keerlosse, vaste in elke losse 

Toer 3 - 39: keerlosse, vaste in elke vaste 

Rand rondom: keerlosse, vaste in elke vaste van de 

bovenkant – 3 vasten in de hoek – vaste in elke zijkant 

van een toer – 3 vasten in de hoek – vaste in elke vaste 

van de onderkant - 3 vasten in de hoek – vaste in elke 

zijkant van een toer – 2 vasten in de hoek. Hecht af. 

Sierrand: (Haak de sierrand alleen langs de zijkant – 

onderkant – zijkant, NIET aan de bovenkant!)   

Houd de voorkant van je werk naar je toe, hecht aan met een 

nieuwe kleur in de 1e steek na de hoek aan de zijkant van de 

vlag. 

Toer 1: vaste in de volgende 3 vasten – picotbloem boven 3e 

vaste (zie omschrijving) – *vaste in de volgende 5 vasten – 

picotbloem boven 5e vaste (zie omschrijving)*, herhaal *-*, 3 

vasten 

Hecht af. 
 

Wokkel:                                  
Toer 1: haak 40 lossen 

Toer 2: 3 halve stokjes in elke losse vanaf de 2e losse van de 

haaknaald 

Hecht af. 
 

 



 

 

Aan elkaar maken van de vlaggen en wokkels: 
Toer 1: Haak 80 lossen, *vaste in elke vaste op de bovenkant van een vlag - 19  

lossen – vaste in de volgende 2 bovenste steken van een wokkel – 19 lossen *, 

herhaal *-*, 80 lossen 

Toer 2: keerlosse, vaste in elke losse vanaf de 2e losse van de haaknaald en 

elke vasten 

Toer 3: keerlosse, vaste in elke vaste.  

Hecht af 
 

Versiersels: 
Als de vlaggen en wokkels aan elkaar gemaakt zijn, kun je de vlaggen 

versieren met hartjes, stippen, bloemetjes en vlinders. 
 

Hartje:                    
Je kunt het hartje maken met alleen de 1e toer of met 2 
toeren.  
Toer 1: Haak in een magische ring; 3 lossen, 3 dubbel 
stokjes, 3 stokjes, 1 losse, 1 dubbel stokje, 1 losse, 3 
stokjes, 3 dubbel stokjes, 3 lossen en zet deze vast met 
een halve vaste in de ring om het hartje te sluiten.  
Toer 2: Haak verder in de steken van de vorige toer 
als volgt; een vaste in de 1e, 2e en 3e losse, 2 vasten in elk dubbelstokje, vaste in 
elk stokje en de losse, 3 vasten in het onderste dubbele stokje, vaste in de losse 
en de 3 stokjes, 2 vasten in elke dubbel stokje, vaste in de 3 lossen, halve vaste 
in het midden van het hartje.  
Hecht af  
 

Stip:         
Haak in een magische ring 10 halve stokjes en sluit 

met een halve vaste. 

Hecht af    

 

 

 

 

 

 



 

 

Bloem:                
Toer 1: haak  10 vasten in een magische ring, sluit de 
toer met een halve vaste in 1e vaste. 
Toer 2: *haak 5 vasten in de volgende vaste - halve 
vaste in de volgende vaste*, herhaal *-* nog 4x 
Hecht af 
 

Vlinder:  
Haak de volgende steken in een magische ring; 

3 lossen – 3 dubbele stokjes – 3 lossen – halve vaste in de ring – 2 lossen – 3 

stokjes – 2 lossen – halve vaste in de ring – 2 lossen – 

3 stokjes – 2 lossen – halve vaste in de ring – 3 lossen 

– 3 dubbele stokjes – 3 lossen – halve vaste in de ring. 
 

Hecht je draad af, maar laat een stuk draad eraan. 

Wikkel de draad 2 keer om de vlinder zodat er aan 

beide kanten een kleine en een grote vleugel ontstaat.  

Knoop de draden tussen de grote vleugels aan de 

bovenkant aan elkaar en knip de uiteinden af met een 

stukje voelspriet er aan laten. 

Hecht af 
 

Finishing touch: 
Naai de hartjes, stippen, bloemetjes en vlinders op de vlaggen(lijn). 

Werk alle draadjes weg. 

 

Hang de Bonte Slinger op en Let the party begin 🎊 

Veel haak en feestplezier! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit patroon is eigendom van Creahuys 41 en mag NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, nagemaakt, 

gepubliceerd, aangepast of gebruikt worden in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Creahuys 41. Uiteraard mag er wel verwezen worden naar Creahuys 41 bij het 

plaatsen of delen, op welke manier dan ook, van projecten gemaakt met dit patroon 


