
 

 

PRIJS - VERRASSINGS - PATROONTJE JULI 2018 

 

Dit patroontje is speciaal voor ONZE MIEP ontworpen. 

Indien het patroontje met katoen wordt gehaakt heb je aan één bolletje van 50 gram met een 

looplengte van ongeveer 125 meter voldoende. Haaknaald 2,5 

Het patroontje wordt alleen in VASTEN gehaakt, tenzij anders aangegeven. 

Bepaal zelf de kleur met uitzondering van daar waar een kleur wordt aangegeven. 

Laat na het afhechten een stuk draad over voor het vastnaaien van de onderdeeltjes. 

 

UITLEG 

Wil je kans maken op een prijs, stuur dan een foto naar info@onzemiep.nl  

INZENDEN KAN TOT 20 SEPTEMBER 2018.  

21 September worden de resultaten van dit prijs-verrassings-patroontje geplaatst op 

www.facebook.com/mieponze en de persoon die de meeste likes heeft op 27 september 

2018 wordt de winnaar of winnares.  

 

Om het niet te verpesten voor onze medehakers en medehaaksters hopen wij dat er op 

Facebook geen foto’s geplaatst worden van de resultaten. Mocht dit wel gebeuren, zal deze 

inzending worden gediskwalificeerd.  

 

WAT KUN JE WINNEN? 

Je hebt natuurlijk al een prijs gewonnen met dit leuke en gratis haakpatroontje. De persoon 

met de meeste likes wint en mag kiezen tussen: 

 Cadeaubon van €15 te besteden bij Onze Miep (www.onzemiep.nl) 

 Stoere retrotas met je eigen tekst / afbeelding / foto (t.w.v. €24,99) 

 

HEEL VEEL SUCCES EN PLEZIER MET HET HAKEN VAN DIT PATROONTJE. 

                  ************************************************************** 

HAAK EERST ALLE ONDERDELEN ZODAT JE BETER KAN ZIEN WAAR ALLES 

HOORT TE ZITTEN. 

 

# Eerste onderdeel: (2x haken) Haak met ZWART 6 vasten in een ring en hecht af. Laat een 

stuk draad hangen voor het vastnaaien. Alleen deze twee onderdeeltjes worden tijdens het 

haken vastgenaaid. Verderop wordt aangegeven waar dit moet gebeuren. 

 

# Tweede onderdeel: (1x haken) 

1. Haak 6 vasten in een ring 

2. Haak 2 vasten in elke steek (12) 

3. Haak 2 vasten in elke 2e steek (18) 

4. Haak 2 vasten in elke 3e steek (24) 

5. Haak 2 vasten in elke 4e steek (30) 

6. Haak 30 vasten 

7. Haak 2 vasten in elke 5e steek (36) 

Toer 8 t/m 22: haak 36 vasten 

23. Haak elke 5e en 6e steek samen (30) 

24. Haak 30 vasten 

25. Haak elke 4e en 5e steek samen (24) OPVULLEN !! 
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26. Haak elke 3e en 4e steek samen (18)  

27. Haak elke 2e en 3e steek samen (12) VERDER OPVULLEN !! 

28. Haak 6x 2 steken samen (6)  

Afhechten en draad wegwerken !! 

 

# Derde onderdeel: (2x haken) 

1. Haak 6 vasten in een ring 

2. Haak 2 vasten in elke steek (12) 

3. Haak 2 vasten in elke 2e steek (18) 

Toer 4 t/m 10: haak 18 vasten 

Afhechten en een stuk draad laten hangen voor het vastnaaien van dit onderdeel. Deze 2 

onderdelen komen aan de VOORKANT !! 

 

# Vierde onderdeel: (2x haken) 

1. Haak 6 vasten in een ring 

2. Haak 2 vasten in elke steek (12) 

3. Haak 2 vasten in elke 2e steek (18) 

Toer 4 t/m 7: haak 18 vasten 

Afhechten en een stuk draad laten hangen voor het vastnaaien van dit onderdeel. 

Deze 2 onderdelen komen aan de ACHTERKANT !! 

 

# Vijfde onderdeel: (2x haken) 

1. Haak 6 in ring 

2. Haak 2 vasten in elke steek (12) 

3. Haak 2 vasten in elke 2e steek (18) 

4. Haak 2 vasten in elke 3e steek (24) 

5. Haak 2 vasten in elke 4e steek (30) 

6. Haak 2 vasten in elke 5e steek (36) 

7. Haak 2 vasten in elke 6e steek (42) 

8. Haak 2 vasten in elke 7e steek (48) 

Afsluiten met een halve vaste en een stuk draad laten hangen voor het vastnaaien van dit 

onderdeel. 

 

# Zesde onderdeel: (1x haken) 

1. Haak 6 vasten in een ring 

2. Haak 2 vasten in elke 2e steek (9) 

3. Haak 2 vasten in elke 3e steek (12) 

4. ACHTERSTE LUS HAKEN: 12 vasten 

5. Haak 4 halve vasten, haak 8 vasten (12) 

6. Haak 4 halve vasten, haak 8 vasten (12) 

7. Haak 1 vaste, haak 4 halve vasten, haak 7 vasten (12) 

8. Haak 2 vasten, haak 4 halve vasten, haak 6 vasten (12) 

9. Haak 2 vasten, haak 4 halve vasten, haak 6 vasten (12) 

10. Haak 3 vasten, haak 4 halve vasten, haak 5 vasten (12) 

TUSSENDOOR OPVULLEN !! 

11. Haak 3 vasten, haak 4 halve vasten, haak 5 vasten (12) 

12. Haak 4 vasten, haak 4 halve vasten, haak 4 vasten (12) 



 

 

13. Haak 5 vasten, haak 4 halve vasten, haak 3 vasten (12) 

14. Haak 5 vasten, haak 4 halve vasten, haak 3 vasten (12) 

15. Haak 6 vasten, haak 4 halve vasten, haak 2 vasten (12) 

16. Haak 6 vasten, haak 4 halve vasten, haak 2 vasten (12) 

17. Haak 7 vasten, haak 4 halve vasten, haak 1 vaste (12) 

18. Haak 7 vasten, haak 4 halve vasten, haak 1 vaste (12) 

TUSSENDOOR VERDER OPVULLEN !! 

19. Haak 8 vasten, haak 4 halve vasten (12) 

20. Haak 8 vasten, haak 4 halve vasten (12) 

21. Haak 8 vasten, haak 6x 2 vasten in 1 steek (18) 

22. Haak 1 vaste, haak 2 vasten in 1 steek, haak 8 vasten, haak 2 vasten in 1 steek, haak 7 

vasten (20) 

23. Haak 2 vasten, haak 2 vasten in 1 steek, haak 9 vasten, haak 2 vasten in 1 steek, haak 

7 vasten (22) 

24. Haak 3 vasten, haak 2 vasten in 1 steek, haak 6 vasten, haak 2 vasten in 1 steek, haak 

11 vasten (24) 

25. Haak 2 vasten in elke 4e steek (30) 

26. Haak 2 vasten in elke 5e steek (36) 

27. Haak 4 vasten, haak 2 vasten in 1 steek, haak 5 vasten, haak 2 vasten in 1 steek, haak 

6 vasten, haak 2 vasten in 1 steek, haak 5 vasten, haak 2 vasten in 1 steek, haak 5 vasten, 

haak 2 vasten in 1 steek, haak 4 vasten, haak 2 vasten in 1 steek, haak 1 vaste (42) 

NAAI DE EERSTE TWEE ONDERDEELTJES TUSSEN DE TOEREN 27, 28 en 29 en zorg 

dat er 6 of 7 vasten tussen zitten. 

Borduur met wit draad een stipje en eventueel een draadje wit tegen de zijkant van deze 

onderdeeltjes. 

Toer 28 t/m 33: Haak 42 vasten 

34. Haak elke 13e en 14e steek samen (39) 

35. Haak 7 vasten, haak 2 steken samen, haak 7 vasten, haak 2 steken samen, haak 6 

vasten, haak 2 steken samen, haak 13 vasten (36) 

36. Haak elke 11e en 12e steek samen (33) 

37. Haak 6 vasten, haak 2 steken samen, haak 6 vasten, haak 2 steken samen, haak 8 

vasten, haak 2 steken samen, haak 7 vasten (30) 

38. Haak elke 9e en 10e steek samen (27) 

39. Haak elke 8e en 9e steek samen (24) OPVULLEN !! 

40. Haak elke 3e en 4e steek samen (18) 

41. Haak elke 2e en 3e steek samen (12) VERDER OPVULLEN !! 

42. Haak 6x 2 steken samen (6)  

Afhechten. Laat een stuk draad over voor het vastnaaien van dit onderdeel. 

 

# Zevende onderdeel: (1x haken) 

Haak in kreeftensteek een koordje (5 of 6 cm) en maak daar een flosje aan vast. Naai dit 

onderdeel vast aan het tweede onderdeel. 

 

Naai alle onderdelen aan elkaar. 

Nu een mooie foto maken en mailen naar info@onzemiep.nl. Na 21 september zetten wij 

jouw ingezonden foto op www.facebook.com/mieponze. Zorg dat je 

zoveel mogelijk likes krijgt op deze Facebookpagina. 
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