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WEEK 5: Tulpenglaasje / Waxinelichthouder 

Benodigdheden: 
Roze, groen en wit haakgaren (Katia Capri)  
Haaknaald 2 – 2,5 mm 
Stopnaald 

Gebruikte steken: 
l = losse 
hv = halve vaste 
v = vaste 
st = stokje 
st sh = stokje samen haken 

01. (roze): Haak een streng lossen die strak om het midden van het glaasje past (bij  
                   een uitlopend model glaasje), sluit tot ring met een hv.  

       Bij een recht model glaasje, dien je een meervoud van 3 te kiezen voor het  
       aantal lossen 

02. (roze): Haak een toer vasten 
03.-04. (2 toeren wit): Haak een toer vasten 
05. (groen): Haak een toer tulpenblaadjes; 4l, 1st in de 1e v, *(1st in de 3e v, 2l, 1st in  
                      dezelfde v )**, van * tot ** herhalen.  

          Sluit met hv in de 2e l van 1ste lossenboog van deze toer 
06. (roze of een ander vrolijk tulpenkleurtje): Haak een toer tulpenkopjes; 2l, 
                      *(**4st sh, 2l)**, van * tot ** herhalen.  

          Sluit met een hv in de 2e l van het begin van deze toer. 
07. (wit): Haak nu een toer vasten, waarbij je 1 v haakt tussen elke tulpenkop. 
                (Haak bij een uitlopend glaasje 2v tussen elke tulpenkop) 
08. (wit): Haak een toer vasten 
09. en 10.: Haak weer tulpjes, zie toer 5 en 6. 
11. (wit): Haak nu een toer vasten, waarbij je 1 v haakt tussen elke tulpenkop. 
                (Haak bij een uitlopend glaasje 2v tussen elke tulpenkop) 
12.- 13. (wit): Haak een toer vasten 
14. (roze): Haak een toer vasten 
15. (roze): Haak een schulprandje: Haak 4 v in 1 v, sla 1 v over en haak een hv 
                Herhaal dit totdat je rond bent. Hecht af. 
 
Een schulprandje kan ook door (1v,1hst,1st,1hst) te herhalen totdat je rond bent. 
 
**4st sh = 4 st haken, maar telkens laatste lus op naald laten staan; wanneer 5 lussen 
op de naald staan, maak omhaal en haal deze door alle lussen. 
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              WEEK 5: viooltjes  

 

Je hebt 3 kleuren nodig. Kleur A (het hart), kleur B (donker), kleur C (licht). 
 
Afkortingen:  
mr = magische ring    hst = half stokje 
v = vaste   st = stokje 
hv = halve vaste   dst = dubbel stokje 
l = losse    ddst = driedubbel stokje 
                      volg. = volgende 
 
 
 
 
 
 
 
Beschrijving: 
 
1e toer: Haak met kleur A 12 v. in de mr of haak een ring van 5 l en haak 12v. Sluit de 
toer met een hv. Hecht de draad af. 
2e toer: In deze toer steek je in de achterste lussen van de vasten in.  
Hecht met kleur B  met een hv in een willekeurige v aan.  
(1 l, 1 v) in dezelfde steek, 4 l, 1 steek overslaan, 1 v, 4 l, 1 steek overslaan, 1 v, 1 l. 
Keren. Je haakt 3 toeren heen en weer. 
3e toer: 8 st. in de 4-lossenboog, 1 v. in de v. tussen de 4-lossenbogen, 8 st. in de 
volg. 4-lossenboog. Sluit de toer met een hv. Keren. 
4e toer: (1 l, 1 v) in dezelfde steek, (1 v, 1 hst) in de volg. steek, ( 1 hst, 1 st) in de 
volg. steek, (1 st, 1dst) in de volg. steek, 2 dst in elk van de volg. 5 steken, 3 l, 1 v op 
de v tussen de 8 stokjesbogen, 3 l, 2 dst in elk van de volg. 5 steken, (1dst, 1 st) in de 
volg. steek, ( 1 st, 1 hst) in de volg. steek, ( 1 hst, 1 v) in de volg. steek, 1 v. Sluit de 
toer met een hv in de v van de 1e toer.  Je hebt nu de 2 grote achterste 
bloemblaadjes gehaakt. 
 
5e toer: Nu ga je de voorste bloemblaadjes haken. Let op: het werk na de 4e toer niet 
keren, maar doorhaken aan de voorkant van de 1e vastentoer. Je haakt rond. In beide 
lussen insteken. 2 st in de eerstvolgende v naast de 2e toer, 1 v,  2 st. in elk van de 
volg. 3 v, 1 v, 2 st. in elk van de volg. 2 v. (Kiep nu de gehaakte grote bloemblaadjes 
naar achteren, dat haakt gemakkelijker), 2 st. in de volg. v. haken (in de voorste lus 
insteken), 1 v (in beide lussen insteken), 1 v (in voorste lus insteken), 2 st in elk van de 
volg. 2 v (in beide lussen insteken). Sluit met een hv in de top van het 1e st van deze 
toer. Je hebt nu de 1e toer van het linker bloemblaadje, het onderste bloemblaadje 
en het rechter bloemblaadje gehaakt. 
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6e toer: Ga verder met kleur C. In deze toer steek je in beide lussen in. Houdt het 
viooltje met de goede kant naar je toe. De 6e toer begin je in de linker-vaste tussen 
het linker- en rechterbloemblaadje. Hecht de draad aan in de v. 
(1 l, 1 v) in dezelfde steek, 3 l, 2 dst in elk van de volg. 2 st, 2 ddst in elk van de volg. 2 
st, (de verbindings hv van de vorige toer overslaan), 2 dst in elk van de volg. 2 st, 3 l, 1 
hv op de v van de vorige toer (linker bloemblaadje is af). 
 
3 l, 2 ddst op elk van de volg. 6 st, 3 l, 1 hv in de volg. v (onderste bloemblaadje is af). 
 
3 l, 2 dubb.st op elk van de volg. 2 st, 2 ddst. op elk van de volg. 2 st, 2 dst op elk van 
de volg. 2 st, 3 l, 1 v op de volg. v, 1 hv in de beginvaste van deze toer. (rechter 
bloemblaadje is ook af) 
 
 

U kunt met vele verschillende kleuren meerdere viooltjes haken, zodat ze tezamen 

een kleurrijk geheel aan viooltjes zullen vormen. 


