
HAAKPATROON ONDERZETTERS 

 

De onderzetters hebben de vorm 

van een bloem. Je kunt ze van één 

kleur haken, maar voor een ander 

effect ook twee of meer kleuren 

voor één onderzetter gebruiken. 

 

Garen: Scheepjeswol Cotton 8 

Haaknaald: 2,5 mm 

 

Met dit garen en nummer haaknaald worden de onderzetters ongeveer 10 

cm in doorsnee 

 

Afkortingen: l= losse, hv= halve vaste, stk= stokje, v= vaste, lb= boogje 

van lossen 

 

Haak 8 l en sluit tot een ring met 1 hv 

 

Toer 1: haak 3 l (= 1 stk), in de ring nog 17 stk (totaal 18), sluit de toer 

met 1 hv in de 3e l van het begin van de toer 

 

Toer 2: haak 3 l (= 1e stk), 1 stk in dezelfde st als de hv, 1 stk, 2 stk in 

dezelfde steek, 2l; boven stk haak je dus 5 stk en 2l – herhaal dit tot 

einde toer (totaal 6x 5 stk + 2l); sluit met 1 hv 

 

Toer 3: haak 3 l (= 1e stk), 1 stk, 1 stk, 2l, 1 stk in dezelfde steek, 1 stk, 

1 stk, 2l; boven 5 stk haak je dus: 3 st, 2 l, 3 stk, 2 l – herhaal dit tot 

einde toer en sluit met 1 hv 

 

Toer 4: haak 2 l (= 1e v) en haak de hele toer 1 v boven iedere v uit de 

vorige toer (in de lb 2v); sluit met 1 hv 

 

Toer 5: haak 2 l (= 1e v) en haak vervolgens boven de v van de vorige 

toer een v, doe dat 4x en haak dan 3 l – herhaal nog 11x: 5v en 3 l; sluit 

met 1 hv 

 

Toer 6: haak 1 hv in de middelste van de 5 v uit de vorige toer (de 3e v 

dus) en vervolgens 7 stk in de lb. Herhaal dat nog 11x tot einde toer. 

 

Sluit af met 1 hv en hecht af. 


