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In maart begint het zonnetje soms al lekker te schijnen en dan hoor je de 

vogels heerlijk fluiten. Ik kan daar zo ontzettend van genieten! Begin van het 

voorjaar… het heerlijke weer komt eraan.  

Onze Voorjaarsslinger met vogels brengt je huis en tuin nog meer in het 

voorjaarsgevoel. Maak zoveel bloemen, blaadjes en vogels als je wilt. 
 

Benodigdheden: 
* Scheepjes Softfun, diverse kleuren 

* Haaknaald 3 of 3,5 mm 

* Een ophangstok 

* Oogjes 8 mm 

* Vulling 

* Steekmarkeerders, wolnaald en schaar 
 

Gebruikte steken: 
Halve vasten, vasten, halve stokjes, stokjes, dubbele stokjes 
 

Patroon Voorjaarsslinger: 
Slinger: 

Haak een lossenlijn zolang als dat je de voorjaarsslinger wilt hebben. Onze 

voorjaarsslinger is 125 cm. 

Toer 1: vanaf de 2e losse een vaste in elke losse. Hecht af 
 

Klein Blaadje:   

Haak een lossenlijn van 10 lossen 

Toer 1: haak terug in de lossenketting vanaf de 2e 

losse met 1 steek in elke losse als volgt;  

halve vaste – vaste – half stokje – stokje – dubbel 

stokje – dubbel stokje – stokje – half stokje – vaste.  

Keer je werk en haak verder aan de andere kant 

van de lossenlijn met 1 steek in elke losse als volgt; 

vaste – half stokje – stokje – dubbel stokje – dubbel stokje – stokje – half stokje 

– vaste – halve vaste.  

Hecht je draad af. 
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Groot Blad: 

Haak een lossenlijn van 15 lossen 

Toer 1: haak terug in de lossenketting vanaf de 2e losse met 1 steek in elke 

losse als volgt; halve vaste – vaste – half stokje – stokje – stokje - dubbel stokje 

( in volgende 5 lossen) - stokje – stokje – half stokje – vaste.  

Keer je werk en haak verder aan de andere kant van de lossenlijn met 1 steek 

in elke losse als volgt; vaste – half stokje – stokje – stokje – dubbel stokje (in 

volgende 5 lossen) - stokje – stokje – half stokje – vaste – halve vaste.  

Hecht je draad af. 
 

Bloemetjes:  

Haak  10 vasten in een magische ring, sluit de toer met 
een halve vaste in 1e vaste. 
Toer 1: *Haak 5 vasten in de volgende vaste - halve vaste 
in de volgende vaste*, herhaal *-* nog 4x, hecht je draad af 
 

Verdeel de blaadjes en bloemetjes over de 
voorjaarsslinger en zet ze vast. 
Drapeer de voorjaarsslinger over de ophangstok. 
 

Ophanglijn: 

Hecht aan in een oog aan de bovenkant van de ophangstok. Haak zoveel 

lossen als nodig zijn, haak de laatste losse door het andere oog aan de 

bovenkant van de ophangstok. Hecht je draad af. 
 

Patroon Vogeltjes: 
Lijfje: 

Haak 6 vasten in een magische ring 

Toer 1: 2 vasten in elke vaste (12 v) 

Toer 2: 2 vasten in elke 2e vaste (= 18 v) 

Toer 3: vaste in elke vaste  

Toer 4: 2 vasten in elke 3e vaste (24 v) 

Toer 5 – 7: vaste in elke vaste  

Toer 8: 2 vasten in elke 4e vaste (30 v) 

Toer 9 – 12: vaste in elke vaste  

Toer 13: 2 vasten in elke 5e vaste (36v) 

Toer 14 - 16: vaste in elke vaste  

Nu gaan we minderen 
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Toer 17: elke 3e  en 4e vaste samen haken 

Toer 18: elke 2e  en 3e vaste samen haken 

Toer 19: vaste in elke vaste (zonder minderen) 

Plaats de oogjes in de 8e toer met 3 steken tussen de oogjes  

Vul het lijfje op. 

Toer 20: elke 2e  en 3e vaste samen haken 

Toer 21: elke 1e  en 2e  vaste samen haken 

Hierna een lange lus ophalen en de draad door alle steken halen, aantrekken 

en afhechten. 
 

Vleugels: (haak 2 vleugels) 

Haak 6 vasten in een magische ring, sluit met een halve vaste in de 1e vaste 

Toer 1: 2 v in elke 2e  v (9 v) 

Toer 2: vaste in elke vaste 

Toer 3: [vaste in vaste(3x), 2 vaste in volgende vaste] 2x, 1 vaste (11v) 

Toer 4 – 7: vaste in elke vaste 

Vouw het vleugeltje dubbel en haak door beide delen halve vaste. Houd een 

lange lus om het vleugeltje aan het lijfje te naaien. 
 

Neusje: 

Haak 6 vasten in een magische ring  

Toer 1: 2 vasten in elke steek, sluit met een halve vaste in de 1e vaste 

Draad (lang) ophalen om het neusje vast te zetten. Deze draad door de 

achterste lus van alle steken halen en iets aantrekken. 

Bevestig het neusje midden onder de ogen 
 

Bloemetje: 

Haak 10 vasten in een magische ring, wissel van kleur 

Toer 1: * 5 vasten in volgende vaste, halve vaste in volgende vaste*, *-* herhaal 

nog 4x, hecht je draad af 

Bevestig het bloemetje op de buik van de vogel. 

Bevestig de vogeltjes op/aan de ophangstok. 

 
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 


