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WEEK 1: Eiermandje 

Benodigdheden: 
Het eiermandje is met 2 x Byclaire nr 2 en met haaknld. nr. 6 gehaakt; kan ook met ander garen (bij 
voorkeur wollig) afgestemd op haaknaald nr. 6. Voor afwerking is een stopnaald nodig. 

 
Gebruikte afkortingen:

l = losse 
hv = halve vaste 

v = vaste 
mr = magische ring 

 
Binnenmandje:

01. 6 v in de mr (6) 
02. 2 v in iedere v (12) 
03. 2 v in iedere 2e v (18) 
04. 2 v in iedere 3e v (24) 
05. 2 v in iedere 4e v (30) 
06. 2 v in iedere 5e v (36) 
07. 2 v in iedere 6e v (42) 

08. 2 v in iedere 7e v (48) 
09. 48 v, haak alleen door alle voorste lussen 
10. – 12. 48 v 
13. 48 v, haak 1 keerlosse keer je werk. 
14. Haak nog 1 toer hv als afwerkrand.  
       Hecht af met een hv, werk de hechtdraad 
                                                                         weg 

De goede kant van het haakwerk zit aan de binnenkant van het mandje 

 
Buitenmandje:

01. 6 v in de mr (6) 
02. 2 v in iedere v (12) 
03. 2 v in iedere 2e v (18) 
04. 2 v in iedere 3e v (24) 
05. 2 v in iedere 4e v (30) 
06. 2 v in iedere 5e v (36) 
07. 2 v in iedere 6e v (42) 
08. 2 v in iedere 7e v (48) 
09. 2 v in iedere 8e v (54) 

10. 2v in iedere 9e v (60) 
11. 2v in iedere 10e v (66) 
12. 2v in iedere 11e v (72) 
13. 2v in iedere 12e v (72) 
14. 2v in iedere 13e v (78) 
15. 2v in iedere 14e v (90) 
16. 90 hv. als afwerkrand. Hecht af  
       met een hv en werk de hechtdraad weg. 

 
Leg deze lap met de goede kant van het haakwerk naar beneden. Plaats het binnenmandje in het 
midden van de lap. Speld iedere 14e vaste van de buitenrand op iedere 8e vaste van de binnenmand 
zodat er kleine bollingen ontstaan waar de eieren in passen. Naai de vastgespelde punten met een 
paar steekjes aan elkaar met behulp van een stopnaald en een draad garen. 
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Binnen verdeling (kun je ook weg laten) 

Lapje 1.: 
Haak 5 l. 
01. Haak terug langs de ketting in iedere l. 1 v. (=4) maak een keerlosse en keer je werk. 
02. t/m 08. 4 v. + keerlosse 
09. 4v, haak enkel door de achterste lus 
10. t/m 17. 4v + keerlosse 
18. Omhaak het lapje met een rand hv. Hecht af en werk de hechtdraad weg. 

Lapje 2.: 
Haak 5 l. 
01. Haak terug langs de ketting in iedere l. 1 v. (=4) maak een keerlosse en keer je werk. 
02. t/m 08. 4 v. + keerlosse 
09. Omhaak het lapje met een rand hv. Hecht af, laat voldoende hechtdraad over. 

Naai met het overgebleven hechtdraad toer 1 van lapje 2, aan de achterste lus van de vasten van toer 
9 van lapje 1, zodat er een vakverdeling voor 3 eieren ontstaat. Hecht af en werk de hechtdraad weg. 

Plaats de binnen-verdeling los in de binnen-mand en vul het mandje met medium eieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


