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                        WEEK 2:  Grote Paasei(eren) én Paasdiertjes 

Gebruikte steken:

mr  =  magische ring              L  =  losse                                              

v  =    vaste 

sh =  samen haken 

 

Gebruik garen voor nld. nr. 2,5-3,5 (Catania, Katia Capri o.i.d.) 

Tip: gebruik een steekmarkeerder, of een ander kleur draadje, om het begin van elke toer te   

        markeren 

Grote paasei:

01. Haak 6v in een mr (6) 

02. 2v in elke v  (12) 

03. 1v in elke v  (12) 

04. 2v in elke 2de v (6x) (18) 

05. 1v in elke v  (18) 

06. 2v in elke 3de v (6x) (24) 

**** 

07-08. 1v in elke v  (24) 

09. 2v in elke 4de v (6x) (30) 

                                                                                 

10-14. 1v in elke v   (30) 

15. elke 14de+15de v sh (2x)  (28) 

16. elke 6de en 7de v sh (4x)  (24) 

17. Elke 5de en 6de v sh(4x)  (20) 

18. Elke 3de en 4de v sh(5x)  (15) 

Vul hier het paasei op met vulling, bijv. fiberfill 

19. Haak rondom steeds 3v samen, tot. 5x  (5) 

Afhechten                                                                                                                    

U kunt de eitjes haken in één kleur en versieren met bijv. bloemetjes of stippen, maar je kunt ze ook 

in meerdere kleuren in een streeppatroon haken.  

****: wanneer u de paasdiertjes, zoals Moeder kip of het paashaasje gaat haken, dan naait u op deze 

hoogte de vleugeltjes aan. 

moeder kip: 

Gebruik naast haaknld, wit, rood en geel garen (voor de haren); tevens oogjes, vulling, naald en draad 

SNAVELTJE: 

01. Haak 6v in een mr (6) 

02. 1v in elke v  (6) 

Vouw het snaveltje een beetje dubbel en stik het zo vast. 

VLEUGELTJES: 

Gebruik een steekmarkeerder (of andere kleur draadje) om het begin van elke toer te markeren 

01. Haak 6v in een mr  (6) 

02. 2v in elke v   (12) 

03-06. 1v in elke v  (12) 

Vouw de vleugeltjes dubbel en stik ze zo vast 
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KAM: 

Haak 5L,  Haak 1v in de eerst gemaakte losse (de 5de L vanaf de haaknaald). Herhaal dit 3x., dus haak 

weer 5L en haak 1v in de eerste losse van deze reeks van 5 lossen. Doe dit nog één keer. Knip de 

draad af, laat een lang stuk over om de kam vast te kunnen zetten. Werk de begindraad onder de kam 

weg. 

KUIKENTJE: 

Deze maak je van geel garen. Het snaveltje is met oranje garen gehaakt. Het snaveltje en de 

vleugeltjes zijn hetzelfde patroon als van de kip; dus het lijfje is 

hetzelfde patroon van de grote ei; evt. kun het kuikentje volledig 

met dunner garen haken en hetzelfde patroon gebruiken. Als 

het kuikentje af is, kun je een plukje haar bovenop het hoofdje 

maken (lijkt het kuikentje wat jeugdiger); haal hiervoor een 

aantal draadjes door een lusje bovenop. Leg er een knoopje in en 

pluis de draadjes een beetje uit elkaar. 

 

PAASHAAS: 

De paashaas is ook gemaakt van het patroon van het grote paasei met lichtbruin garen. Het snoetje 

evt. met licht roze. De oren zijn als volgt gemaakt: 

Oren paashaas: 

Gebruik een steekmarkeerder of een ander gekleurd draadje om het begin van elke toer te markeren. 

01. Haak 5v in een mr   (5)                                   

02. Haak 2v in elke v    (10) 

03-05. 1v in elke v    (10) 

06. (1v in de volgende 3v, 2v sh)2x (8) 

07-09. 1v in elke v    (8) 

vouw de oren aan de onderkant dubbel en stik ze zo vast 

  

 

Een schattig detail van het haasje is zijn staartje: 

Maak met roze draad een kleine pompon. Als het niet lukt, 

 kunt u deze evt. kopen. 

 

 


