
voor alle haakliefhebbers binnen de Claraparochie  

                          in zes weken dit prachtig Paas tafereel   
                    

             VEEL                                PLEZIER                                 

 

WEEK 4: Ondergrond 

Deze ondergrond wordt gehaakt met vier bollen stevig garen, bijv. van My Bochi nr. 1(50gr.) en wordt 

gehaakt met naaldnr. 6 (evt. van My Boshi zelf);  de cirkel heeft een doorsnede van ong.  50 cm. 

Gebruikte steken:

mr  =  magische ring 

v  =    vaste 

dv =  dubbele vaste 

hst = half stokje 

st =  stokje

 

01. Haak 6v in een mr  (6) 

02. Haak 2v in elke v  (12) 

03. Haak 2v in elke v  (24) 

04. Haak 2v in elke 4e v (30) 

05. Haak 2v in elke 5e v (36) 

06. Haak 2v in elke 6e v (42) 

07. Haak 3v,dv, (6v,dv)5x,3v (48) 

08. Haak 2v in elke 8e v (54) 

09. Haak 4v,dv,(8v,dv)5x,4v (60) 

10. Haak 2v in elke 10e v 66) 

11. Haak 5v,dv,(10v,dv)5x,5v (72) 

12. Haak 2v in elke 12e v (78) 

13. Haak 6v,dv,(12v,dv)5x,6v (84) 

14. Haak 2v in elke 14e v (90) 

15. Haak 7v,dv,(14v,dv)5x,7v (96) 

16. Haak 2v in elke 16e v (102) 

17. Haak 8v,dv,(16v,dv)5x,8v (108) 

18. Haak 2v in elke 18e v (114) 

19. Haak 9v,dv,(18v,dv)5x,9v (120) 

20. Haak 2v in elke 20e v (126) 

21. Haak 10v,dv,(20v,dv)5x,10v (132) 

22. Haak 2v in elke 22e v   (138) 

23. Haak 11v,dv,(22v,dv)5x,11v (144) 

24. Haak 2v in elke 24e v (150) 

25. Haak 12v,dv,(24v,dv)5x,12v (156) 

26. Haak 2v in elke 26e v (162) 

27. Haak 13v,dv,(26v,dv)5x,13v (168) 

28. Haak 2v in elke 28e v (174) 

29. Haak 14v,dv,(28v,dv)5x, 14v  (180) 

 

Zorg dat je voldoende draad over hebt om de rand te haken:  

1v,1hst,1st,1hst,1v (herhalen tot je rond bent) 
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WEEK 4: kei / steen 

Met Goede Vrijdag wordt Jezus in deze grot gelegd, nadat hij aan het kruis is gestorven. Dan komt 
deze kei / steen voor de ingang te liggen. Paaszaterdag halen we de kei weg en komt er een 
verrassing in de grot te liggen 
 
 
Benodigdheden: ca. 10 g grijs katoen nr. 2,5 of 3; stukje stevig karton,  
                               fiberfill, restjes 2 kleuren groen ; stopnaald  
 

Gebruikte steken 
L = losse(n)   
st = stokje(s)    
v =  vaste(n)   
sh = samen haken
 

Steen / kei 

01. Haak 2L met grijs 

02. Haak 6v in de 1e L 

03. 2v in elke v   (12) 

04. 2v in elke 2e en 3ev(6x)  (18) 

05. 2v in elke 3e en 4ev(6x)  (24) 

06. 2st in 1e 4v, 6v, (2v in v,6v)2x (30) 

07. 4x(1st, 2st in volg.st), 

           3x(5v,2v in volg. v), 4v  (37) 

08. 2v,2v in volg. v, 3x(1st,2st in volg.st) 

      2v, 2v in volg. v, 5x(4v,2v in volg. v) (47) 

09. 3v,2v in volg. v, 2x(1st,2st in volg.st), 

       2x(2st in volg.st),1st,2st in volg.st,1st, 

       2v in volg.v,1v,6x(4v,2v in volg. v),2v  (60) 

Trek deze vorm om op karton en knip deze uit. 

10. 60v alleen in de achterste lussen 

11-13. 60v     (60) 

14. 2v, 6x(2v sh,1v), 40v   (54) 

 

 

 

 

15. 54v     (54) 

16. 2v, 6x(2v sh), 40v   (48) 

17-19. 48v     (48) 

Leg nu het karton op de bodem 

20. 6x(3v,2 sh,3v)    (42) 

21. elke 6e en 7e v sh   (36) 

22. 6x(2v, 2sh,2v)     (30) 

23. 3x(2v sh, 2v), 18v   (27) 

24. 27v     (27) 

25. 3x(2v sh,1v),18v    (24) 

26. 6x(1v,2v sh,1v)    (18) 

Vul de kei/steen op 

27. 6x (2e en 3e v sh)   (12) 

28. 6x(2v sh)     (06) 

Hecht af.  Haal de draad door de 6 overige  

steken en trek aan. Hecht de draad af. 

Borduur met twee kleuren groen her en der  

grassprietjes op de kei / steen vanaf toer 09 

naar boven. 
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                          WEEK 4 (extra): Paaskuikentje(s) + Moederkip 

Benodigdheden: 

- Brei/haakkatoen in paaskleuren, bijv. Catania voor haaknaald 2,5-3,5 

- haaknaald nr. 3 en stopnaald (botte punt) 

- twee kleine zwarte oogjes/kraaltjes 

- geel of oranje vilt voor het snaveltje                                                                         

- plukje fiberfill (vulling) 

gebruikte steken:

mr = magische ring 

L = losse 

v = vaste 

sh = samen haken 

KUIKENTJE: begin bij de bovenkant

01. Haak 2 strakke L; haak 6v in de 2de L vanaf  

      de haaknaald (gaatje zo klein mogelijk. Of  

      haak 6v in een mr. 

02. 2v in elke v (6x)  (12) 

03. 2v in elke 2de v (6x) (18) 

04-09. v in elke v  (18) 

10. 2v in de 1ste 9v; 9v (27) 

Bevestig oogjes tussen tr. 5 en 6; snaveltje 

(kleine ruitvorm) tussen tr. 8 en 9 met kleine 

steekjes  

dwars over het ruitje bevestigen 

11. 6v; 2v in volg 6v; 15v (33) 

12-14: v in elke v  (33) 

15. 9v; 2v sh (3x);18v (30) 

16. elke 5de en 6dev sh (5x) (25) 

17. elke 4de en 5dev sh (5x) (20)    vul op 

18. elke 2de en 3dev sh (7x) (14) 

19. Alle v sh tot je niet meer verder kunt;  

                                                hecht netjes af

 

MOEDERKIP: 

Lijfje:  Begin bij de bovenkant met wit 

01. t/m 03. zie omschrijving kuikentje 

04. 2v in 3de en 4ev (6x)   (24) 

05-10. v in elke v    (24) 

11. 2v in 1ste 12 v; v in 12v   (36) 

Bevestig oogjes tussen toer 6 en 7; snaveltje 

 (kleine ruitvorm) tussen toer 8 en 9 

12. v in 1ste 8v;2v in volg. 8v; v in 20 v    (44) 

13-16. v in elke v    (44) 

 

17. v in 1ste 12v; (2v sh)4x; v in 24v (40) 

18. elke 4de en 5de v sh (8x)   (32) 

19. v in elke v    (32) 

20. elke 3de en 4de v sh (8x)   (24) 

21. elke 2de en 3de v sh (8x)   vul op (16) 

22. elke 2v sh (8x)    (08) 

23. Alle v sh, tot het niet meer lukt; afhechten 

Kam: gebruik rood garen 

Haak 9 L; haak 3v in de 2de L vanaf de haaknaald; haak 1v in de 4de L; haak 3v in de 5de L; haak 1v in de 

7de L; haak 3v in de 8ste L. Hecht af, maar houdt de draad lang. Naai hiermee de kam op de kop van 

moederkip ter hoogte van toer 3. 


