
voor alle haakliefhebbers binnen de   Claraparochie  

                          in zes weken dit prachtig Paas tafereel   
                    

                                                                         VEEL                                       PLEZIER                                                                                                                                                               

               WEEK 5: EXTRA (voor gevorderde) bloemen, narcissen en viooltjes 

 

        NARCISSEN 

       benodigdheden: klassiek katoen, verschillende kleuren geel           

                                                       geschikt voor haaknaald 3 + haaknaald 2 

         Gebruikte steken en termen

         GK = goede kant  L = losse(n) 

         hv = halve vaste(n) v = vaste(n) 

         hst = halve stokje             st = stokje 

          ddst = driedubbelstokje sh = samen haken 

           min. = minderen, dus de stokjes niet afhaken, maar telkens  

                       laatste lus daarvan op naald laten staan; aantal compleet:  

                        in één keer draad doorhalen   

                                                                                                                                                              

     

 

 

 

Bloemblaadjes, 3 stuks per ring:

1stering én 2de ring: 

01. 12L, sluit af met hv in 1ste L 

02. 5L, 2ddst min. in volg. 2L v.d. ring 

03. 2L, sla 1L over, hv in volg. L 

04. 5L, hv in volg. L v.d. ring 

 

05. hv in volg. L v.d. ring 

06. 5L, 2ddst min. in volg. 2L v.d. ring 

07. 2L, sla 1L over, hv in volg. L 

08. 5L, hv in volg. L v.d. ring 

05 t/m 08. 1x herhalen 

Trompet: kan met dezelfde kleur geel, maar ook met oranje  

De 2 ringen aan elkaar vast maken:  

GK boven, leg de ringen op elkaar, zodat je 6 punten hebt.  

Met haaknaald nr. 2 haak je de overgebleven lussen van beide ringen aan elkaar. Haal de naald door 

een lus van de bovenste ring + een lus van de onderste ring; pak draad op en maak een v. Haak op 

deze wijze volledig rond, zodat je 12 v hebt. Haal een draad van ca. 4 m omhoog door de ring en 

begin in de laatste v: 

01. (GK) 1L,1v in alle volgende 11 v, sluit met hv in 1e L 

02. 3 L, 1st in elk van de volgende 11v, sluit met hv in bovenste van de 3L 

03. (2L, sla 1 L over , hv in volgende L, hv in volgende st) 12x; eindig met hs in 1ste L; Hecht netjes af. 
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           driekleurig viooltje 

Benodigdheden: haakkatoen bijv. Catania, dikte 2,5-3,5, kleuren geel, paars en lila + haaknld 3   

          Gebruikte termen en steken: 

    GK  =  goede kant  hst = half stokje 

 L = losse(n)   st = stokje 

hv = halve vaste(n)  dst = dubbel stokje 

v = vaste(n)   ddst = driedubbel stokje 

Hart en 1ste bloemblaadje: 

01. Maak met geel 6L en sluit af met hv in 1ste L 

02. (GK) 2L, 2v in de ring, laatste v haken met paars in ring  (04) 

03. 3L, 1st in 1ste v eronder, 2dst in volg. v(2x),2 st in laatste L(08)  

                                                                       Hecht onzichtbaar af 

04. (GK) hecht lila aan met 1L onder aan de basis van het laatste st van vorige toer 

05.  1L, 1v in basis van dat st, (1v, 1L, 1st) boven in dat st, 1L,(1dst,1ddst)in volg. st, (2dst)4x, 

(1ddst,1dst) in volg. st, 1L,(1st,1L,1v)in bovenste L van de 3L, 1v in volg. L, hv in volg. L; afhechten 

2de bloemblaadje: 

Hecht paars aan in middelste L-ring.                                                                           

01. (GK) 2L,2v in ring        (03) 

02. 3L,1dst in v eronder(2x), (1dst,1st) in bovenste L v.d. 2L (05)   Hecht af 

(GK) Hecht lila aan onder aan basis van laatste st van vorige toer 

03. (1L,1v) in basis van laatste L,(1v,1L, 1st)boven aan st, 1L,(1dst,1ddst) in volg. dst, 1L, 2dst in volg. 

dst,1L, (1ddst,1dst) in volg. dst, 1L,(1st,1L,1v) in bovenste L van de 3L, 1v in volgende L, hv in volgende 

L. Hecht onzichtbaar af 

3de bloemblaadje:  idem als 2de bloemblaadje. Losse draden afhechten. 

4de bloemblaadje: Hecht lila met GK naar voren aan in 1ste v in geel op ‘t 1ste bloemblaadje, maak 

achter de middelste bloemblaadjes 4L, 1v onder in 2L van 1ste bloemblaadje; draai om 

01. (VK) *4L, 3dst rond staafje van de L  (04) 

02. 3L, 1dst in dst eronder, 2dst in elk van de volg. dst, (1dst,1st) in bovenste L van 4 L (08) Hecht af. 

03. Hecht lila met GK naar voren opnieuw aan onder 1ste dst van toer 1, 1L, 1v in basis van dst, 1v 

boven aan dst, 1v boven aan dst, 1v boven aan dst, 1v in elk van de 1ste 2L van toer 2, (2v,1L,1st) 

boven in L,1L,2dst in volg. dst, 1dst in volg. 3dst,2dst in volg. dst,1L,(1st,1L,1v) in dst, 3v in basis van 

dst,1v in volg. 2L, hv in volg. L .Hecht onzichtbaar af 

 5de bloemblaadje:  

Hecht lila met VK naar voren aan in staafje met L. Ga daarna te werk zoals in het 4de bloemblaadje 

vanaf *  

Afwerking: vouw de bloemblaadjes één voor één open. Naai het 4de en 5de bloemblaadje aan elkaar 

door de 1ste en 2de toer een beetje te laten overlappen. 
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Kleine viooltjes 

Benodigdheden: haakkatoen bijv. Catania, dikte 2,5-3,5, kleuren geel, paars en lila  
                                         + haaknld 3  en een olijfgroene draad (bijv. borduurwol), borduurnaald 
 
Gebruikte termen en steken:         
GK = goede kant  VK = verkeerde kant 
L = losse(n)   hv = halve vaste(n)          
v = vaste    hst = halve stokje                      
st = stokje   dst = dubbelstokje              
sh = samen haken = minderen, dus de stokjes niet afhaken, maar telkens laatste lus daarvan op naald laten 
staan;  aantal compleet: in één keer draad doorhalen 
 
Werkwijze: 
1ste bloemblaadje: 
01. Haak met geel 5L; sluit af met hv in 1ste L 
02. (GK) 3L, 6st in ring  (07) 
03. 5L, 2dst sh, 1st , 2dst sh, 5L, hv in bovenste L van 3L van toer 2 
       Hecht onzichtbaar af 
 
2de en 3de bloemblaadje: 
01. *(GK) Hecht met lila aan (in ring van blaadje 1), 3L, 4st (in ring) (05) 
02. 4L, 3dst sh, 4L, hv in bovenste L van 3L van toer 1. Hecht onzichtbaar af ** 
       Herhaal vanaf * tot ** voor het 3de bloemblaadje. 
 
4de bloemblaadje: 
Draai naar VK. Hecht met paars aan (in ring van blaadje 1) tussen 1ste en 2de bloemblaadje, 4L, hv in ring tussen 
2de en 3de bloemblaadje. Draai om en werk nu achter de 2de en 3de bloemblaadje: 
01. (GK) 2L, 6v rond staafje van 4L  (07) 
02. 2L, 1v in v eronder, 1v in elk van de volgende 5v, 2v in bovenste L van 2L (09) 
03. 3L, 1st in v eronder,1st in elk van de volg. 7 v, 2st in bovenste L van 2L  (11) 
04. 3L, 4st sh, 3L, hv in volg. st, 3L, 4st sh, 3L, hv in bovenste L van 3L. Hecht onzichtbaar af. 
 
Afwerking: 
Vouw elk bloemblaadje open. Naai met                                    
olijfgroene draad rechte steken langs de st,  
3 op het 1ste bloemblaadje en telkens 2 op       
het 2de en 3de bloemblaadje. 
  
 


