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Dit is een origineel patroon van NenneDesign, het is alleen bestemd voor eigen gebruik.
Het is niet toegestaan dit patroon te kopiëren, te verkopen of te verspreiden.
Ook is het niet toegestaan de, van dit patroon gemaakte, producten te verkopen.
De gebruikte foto’s dienen als voorbeeld, maar kunnen qua kleuren en model afwijken van dit patroon.
Mochten je fouten ontdekken in het patroon, wil je me dit dan laten weten via info@nennedesign.nl.
Benodigdheden (gebruikt in dit voorbeeld):
* Garen:
Brei garen van Blokker:
Wit
Roze
Grijs
Let op! Dit garen breekt snel! Er is prima mee te haken, maar voor het
vastzetten van losse onderdelen raad ik je aan ander garen te gebruiken.
* Haaknaald 3 voor kleine haasjes en haaknaald 6 voor de grote haas (bij
gebruik van ander garen passende haaknaald gebruiken)
* Veiligheidsoogjes 5mm voor kleine haasjes, 6mm voor grote haas
* Steekmarkeerder
* Fiberfill
* Wolnaald
* Klein roosje o.i.d.
Gebruikte steken:
l = losse
keerl = keerlosse
hv = halve vaste
v = vaste
Uitleg patroon:
Het patroon is over het algemeen gehaakt in spiralen, is dit niet het geval dan staat het aangegeven. Het is handig
een steekmarkeerder te gebruiken, steek hem in de eerste steek van een toer, zo zie je het begin en einde van een
toer.
Magische ring maken doe je zo:
Steek je wijsvinger uit, sla de draad van achter naar voor 3 keer om je vinger, steek de haaknaald onder de 3 lussen
door, haal de achterste draad onder de 2 lussen door, sla de lange draad om je haaknaald en trek hem door de lus,
de ring van je vinger halen, je kunt nu de benodigde vasten haken in de ring.
(Voor een duidelijk uitleg verwijs ik naar de vele filmpjes op Youtube.com, zo heb ik het ook geleerd )
Waar staat “Haak v in de ring” wordt een magische ring bedoeld.
2 steken samen haken doe je zo:
Steek de haaknaald in de voorste lus van de 1e steek, dan in de voorste lus van de 2e steek, sla de draad om de
haaknaald en haal door de eerste 2 lussen, sla nogmaals om en haal door de laatste 2 lussen.

Copyright © Janet Rozenberg-NenneDesign 2013

2

Patroon
Haak de kleine haasjes met een enkele draad en de grote haas met dubbele draad.
In het voorbeeld roze-wit, kraagje grijs-wit.

Hoofd en Lijfje:
Je begint met het hoofd
Toer 1:
Haak 5 v in de ring (=5)
Toer 2:
Haak 2 v in iedere v (=10)
Toer 3:
Haak 2 v in iedere 2de v (=15)
Toer 4:
Haak 2 v in iedere 3de v (=20)
Toer 5-7:
20 v
Toer 8:
Haak elke 3e en 4e v samen (=15)
Plaats nu de veiligheidsoogjes tussen toer 6 en 7, met 1 á 2 vasten tussenruimte, neem de foto als voorbeeld
Toer 9:
Haak elke 2e en 3e v samen (=10)
Toer 10:
10 v
Toer 11:
Haak 2 v in iedere 2de v (=15)
Toer 12:
Haak 2 v in iedere 3de v (=20)
Toer 13:
Haak 2 v in iedere 4de v (=25)
Vul het hoofdje stevig op
Toer 14-18:
25 v
Toer 19:
Haak elke 4e en 5e v samen (=20)
Toer 20:
Haak steeds 2 v samen (=10)
Vul het lijfje stevig op.
Toer 21:
Haak steeds 2 v samen (=5)
Sluit af met een hv in de 1ste v, en houd een afhechtdraad over.
Steek de draad in een wolnaald en haal de naald door de voorste lussen van de overgebleven 5 v.
Trek nu de draad voorzichtig aan zodat het gaatje zich sluit (zorg van tevoren dat het lijfje helemaal opgevuld is)
Steek nu vanaf de andere kant onder het gaatje door en hecht af.

Kraagje:
Haak 17 l + 1 keerl.
Haak (1 v, 3 l, sla 1 v over) Herhaal 7 x, totaal 8 boogjes. Eindig met een v.
Doe het kraagje om het nekje en zet het aan de achterkant aan elkaar en aan het lijfje vast

Oren (haak 2):
Toer 1:
Toer 2:
Toer 3:
Toer 4:

Haak 6 v in de ring (=6)
Haak 2 v in iedere v (=12)
Haak 2 v in iedere 2e v (=18)
Haak 2 v in iedere 3e v (=24)

Vouw de rondjes mooi dubbel en haak de open rand vast met v.
Afhechten. Zet de oortjes aan het hoofdje vast met de ronde kant naar voren. Neem de foto als voorbeeld.
Naai dan nog een lief roosje o.i.d. op het hoofdje en klaar is je paashaas!
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