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WEEK 6: Paashaas met mandje 
 
Benodigdheden: 
1 bol katoen lichtgrijs (A)  1 bol groen katoen (B) 
veiligheidsoogjes 7mm  haaknaald 2,5 mm 
restje zwarte katoen
 
Gebruikte steken: 
mr = magische ring  v = vaste(n) 
sh = samen haken  l = losse(n) 
hv = halve vaste(n) 
 
Kop met kleur A 
1: 6v in magische ring (6) 
2: (2v in elke v), x6 (12) 
3: (2v in elke 2e v ), x6 (18) 
4: (2v in elke 3e v), x6 (24) 
5: (2v in elke 4e v), x6 (30) 
6: (2v in elke 5e v), x6 (36) 
7-9: 1v in elke steek (36) 
10: (elke 5e en 6e v sh), x6 (30) 
11: 1v in elke steek (30) 
12: (2v in elke 5e v), x6 (36) 

13: (2v in elke 6e v), x6 (42) 
14: (2v in elke 7e v), x6 (48) 
15-18: 1v in elke steek (48) 
Plaats ogen na toer 13 met 8 steken er tussen. 
19: (elke 7e en 8e v sh), x6 (42) 
20: (elke 6e en 7e v sh), x6 (36) 
21: (elke 5e en 6e v sh), x6 (30) 
22: (elke 4e en 5e v sh), x6 (24) 
23: (elke 3e en 4e v sh), x6 (18) 

Hecht af en vul op. Laat een lange draad over.  
Hiermee ga je later de kop aan het lijf 
vastmaken. 

Borduur met een restje zwart een mondje op 
de snuit. 

 
Oren met kleur A (2x) 
1: 6v in magische ring (6) 
2: (2v in elke 2e v), x3 (9) 
3: (2v in elke 3e v), x3 (12) 

4: (2v in elke 4e v), x3 (15) 
5: (2v in elke 5e v), x3 (18) 
6-16 : 1v in elke steek (18) 

Hecht af en laat een lange draad over.  
Vouw dubbel en maak de oren vast aan de kop. 
 
Armen met kleur A (2x) 
1: 6v in magische ring (6) 
2: (2v in elke v), x6 (12) 
3-28: 1v in elke steek (12) 
Hecht af en laat een lange draad over. Hiermee ga je later de armen aan het lijf vastmaken. 
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Poten met kleur A (2x) 

1: 6v in magische ring (6) 
2: 2v in elke steek (12) 
3: (2v in elke 2e v), x6 (18) 
4: (2v in elke 3e v), x6 (24) 
5-7: 1v in elke steek (24) 
8: (elke 3e en 4e v sh), x6 (18) 
9: 1v in iedere steek (18) 

 
10: (elke 2e en 3e v sh), x6 (12) 
11-12: 1v in elke steek (12) 
Wissel naar kleur B 
13-15: 1v in elke steek (12) 
16: (2v in elke 6e v), x2 (14) 
17: (2v in elke 7e v), x2 (16) 

Hecht af en vul op. Hecht NIET af wanneer je de tweede poot gehaakt hebt.  
We gaan meteen door met het haken van het lijf. 
 
Lijf met kleur B 
Haak 2 l en maak vast met een hv aan de andere poot. 
1: 1v in volgende 16 steken van de eerste poot, 1v in de twee lossen, 1v in volgende 16 steken van de 
tweede poot, 1v in de twee lossen (36) 
2: (2v in elke 18e v), x2 (38) 
3: (2v in elke 19e v), x2 (40) 
4: (2v in elke 20e v), x2 (42) 
5: (2v in elke 21e v), x2 (44)  
6: (2v in elke 11e v), x4 (48) 
7: (2v in elke 12e v), x4 (52) 
8-15: 1v in elke steek (52) 
16: (elke 12e en 13e v sh), x4 (48) 
17: 1v in elke steek (48) 
18: (elke 11e en 12e v sh), x4 (44) 
19: 1v in elke steek (44) 
Wissel naar kleur A 
Haak toer 20 alleen in de achterste lussen 

20: (elke 10e en 11e v sh), x4 (40) 
21: 1v in elke steek (40) 
22: (elke 9e en 10e v sh), x4 (36) 
23: 1v in elke steek (36) 
24: (elke 8e en 9e v sh), x4 (32) 
25: 1v in elke steek (32) 
26: (elke 7e en 8e v sh), x4 (28) 
27: 1v in elke steek (28) 
28: (elke 6e en 7e v sh), x4 (24) 
29: 1v in elke steek (24) 
30: (elke 5e en 6e v sh), x4 (20) 
31: 1v in elke steek (20) 
32: (elke 9e en 10e v sh), x2 (18) 

                                                                                                  Vul op en hecht af. Werk de draad weg. 
Tuinbroek (voorkant) met kleur B 
We werken nu op en neer en niet meer in de rondte. 
1: Maak draad vast, 1v in volgende 9 steken, keerlosse (9) 
2-6: 1v in volgende 9 steken, keerlosse (9) 
Hecht niet af. 
Haak 22 l en maak vast op de rug. 
Maak draad vast aan andere hoek, haak 22 l en maak vast op de rug. 
Hecht af en werk alle lossen draden weg. 
 
Sjaaltje 
Haak een ketting van 70 l + 1 keerlosse 
Sla 1 losse over en haak 70 hst. 
Hecht af en werk de losse draden weg 
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Paasmandje 
 
Gebruikte steken: 
  
mr = magische ring 
st = stokje(s) 
hst = half stokje(s) 
l = losse(n) 
hv = halve vaste(n) 
 
 
01. Haak 12st in een mr    (12) 
Sluit iedere toer met een hv in het 1e st van die toer. 
Begin iedere toer met 2l (=het 1e st) 
02. 2st in elke st     (24) 
03. 2st in elke 2e st     (36) 
04. – 07. 1 st in elke st    (36) 
08. haak 24 l + 1 keerlosse    (25)  
 
voor het handvat van het mandje 
09. sla 1 l over en haak 24 hst in elke l  (24) 
Zet het handvat vast met een hv. Afhechten. 
Zet de andere kant van het handvat vast  
aan de andere kant van het mandje. 
 
Vlecht een lint door de st van toer 08 en  
maak vast met een strik. 
 
 
 
 

 


