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voorwoord
Wat een plezier hebben we gehad met het maken van dit boek Haken & Sfeer!

Samen brainstormen, materiaal uitzoeken, patronen uitwerken en boordevol grote 

en kleine ontwerpen haken.

We zijn met een aantal thema’s gekomen waarmee je vooral ‘hip gehaakt op stap’ 

kan gaan.  We hebben een gevarieerd aanbod van projecten bedacht die passen 

bij de sfeervolle thema’s.

Met dit boek, geschikt voor zowel de beginnende als de gevorderde haakfanaat, 

hopen wij genoeg inspiratie te geven om heel wat uurtjes haakplezier te beleven.

Superblij zijn we met het eindresultaat en de sfeer die dit boek uiteindelijk heeft 

gekregen. Wij hopen dat jullie met veel plezier en enthousiasme aan de slag gaan.

Haken is leuk, hip en biedt  eindeloos veel mogelijkheden.

Lekker aan de slag dus met z’n allen!

Veel  haakplezier!

Leonie & Mireille

Opmaak Haken & Sfeer.indd   5 23-03-15   16:36



haken & sfeer

10

12

inHoud

stad  

picknick
26

Opmaak Haken & Sfeer.indd   10 23-03-15   16:37



11

haken & sfeer

80

52

44

strand  

Markt

tHuis

Opmaak Haken & Sfeer.indd   11 23-03-15   16:37



Even struinen op de markt, heerlijk. ’s Zomers 
zijn er veel leuke marktjes waar je je kunt 
vergapen aan leuke en lekkere dingen. Speciaal 
voor zo’n heerlijke dag hebben we weer leuke 
vrolijke haakpatronen ontworpen.

Markt
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9.   Haak een hv op het 1e st, haak 3 l, haak op de volgende 6 st een st, 
haak 2 st in de ketting, haak 3 l en 2 st in dezelfde ketting. Haak op 
de volgende 7 st van de vorige ronde een st, haak 1 l. *Sla 2 st over 
en haak op de volgende 7 st een st, haak 2 st in de ketting, haak 3 
l en weer 2 st in dezelfde ketting, haak op de volgende 7 st een st, 
haak 1 l*. Herhaal *-* de hele ronde. Sluit de ronde met een hv in de 
3e l  

10.   Haak een hv op het 1e st, haak 3 l, haak  op de volgende 7 st een st, 
haak 3 l en 1 st in dezelfde ketting, haak 3 l. Haak op de volgende 
8 st van de vorige ronde een st, haak 1 l. *Sla 2 st over en haak op 
de volgende 8 st een st, haak 3 l en 1 st in dezelfde ketting, haak 
3 l, haak op de volgende 8 st een st, haak 1 l*. Herhaal *-* de hele 
ronde. Sluit de ronde met een hv in de 3e l

11.   Haak een hv op het 1e st, haak 3 l, haak op de volgende 6 st een st, 
haak 3 l en 2 st op het st van de vorige ronde, haak 3 l. Haak op de 
volgende 7 st van de vorige ronde een st, haak 1 l. *Sla 2 st over en 
haak op de volgende 7 st een st, haak 3 l, haak 2 st op het st van de 
vorige ronde, haak 3 l, haak op de volgende 7 st een st, haak 1 l*. 
Herhaal *-* de hele ronde. Sluit de ronde met een hv in de 3e l 

12.   Haak een hv op het 1e st, haak 3 l, haak op de volgende 5 st een 
st, haak 3 l en 2 st op het 1e st van de vorige ronde en 1 st op het 
volgende st, haak 3 l. Haak op de volgende 6 st van de vorige ronde 
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De zomer in je bol en klaar voor een heerlijk 
dagje op het strand? Met je gepimpte fleeceplaid, 
strandtas en vrolijke espadrilles is je stranddag 
compleet. De zon zorgt voor de rest!

strand

80
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barefoot-sandalen, plaid, 
strandtas, armbandjes, 
espadrilles, hemdje, kussen
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Heb je geen festonsteek 
aan je fleeceplaid 

zitten, haak dan een 
rand vasten met een 
haaknaald met een 

scherpe punt.

Haak nu als volgt met kleur Chrystal Quartz een rand aan de 
festonsteek van je fleeceplaid:
*Haak 2 v, 2 hst, 2 st, 1 dst, 1 driedst, 1 dst, 2 st, 2 hst *. Herhaal *_* 
rondom je plaid. Eindig met een hv in de 1e v. 
Wissel van kleur naar Amazonite en haak in elke steek een v 

Let op! Je haakt gelijktijdig boven ieder driedst de punt van een ster 
mee. Steek hierbij je haaknaald in de volgende steek om een v te haken 
en haak ook direct door de punt van de volgende ster. Haak daarna je 
vaste steek af. Op deze manier is de ster direct aan je plaid gehaakt.

Schema Fleeceplaid

Haak hier je sterren 
aan met een hv
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Met dank 
aan
Natuurlijk hebben we dit boek niet alleen gemaakt en willen we nog wat mensen 

bedanken.

Joost de Wolf (www.jdwfotografie.nl) willen we bedanken voor de mooie foto’s en 

de fijne samenwerking.

Chloé (dochter van Mireille): super dat je ons model wilde zijn en dat je zonder 

mopperen met  4°C strandfoto’s wilde maken.

Kluswijs Kommer Schoonhoven voor het uitlenen van de tuinmeubels en 

accessoires voor de fotografie. De plaatjes waren in één keer af! Een prachtig 

resultaat!

Antoinette van Schaik bedankt voor het eindeloze geduld bij het omzetten van 

onze tekeningen in drukklare schema’s.

Veronique van Campen van Studio Veer (www.studioveer.nl): bedankt voor de 

mooie vormgeving.

De Bondt en G. Brouwer fournituren voor de materialen om de projecten te 

kunnen maken en natuurlijk Kosmos Uitgevers voor het vertrouwen.

En uiteraard Ria, Stefanie, Patricia, Marion, Annemarie, Betty, Natasja, Alice, Mariëtte 

en Renate bedankt dat jullie hebben geholpen met  het ‘na’ haken en testen van 

alle haakpatronen in dit boek.

Tot slot alle lieve mensen om ons heen. Dank voor jullie steun en enthousiasme 

tijdens het maken van Haken & sfeer.
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