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Haakpatroon paddenstoel huisje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit patroon is eigendom van essiebirdies en gemaakt voor privégebruik. Het mag niet 
worden verkocht, als eigen uitgegeven worden of voor commerciële doeleinden worden 
gebruikt. Gehaakte exemplaren mogen in beperkte oplagen verkocht worden onder 
vermelding van essiebirdies als ontwerpster. Copyright essiebirdies 2020                                   
www.essiebirdies.wordpress.com 
Facebook en Instagram: @essiebirdies 
Facebookgroep: haken met essiebirdies 
 
Benodigdheden: 
 
Schachenmayr Catania in de kleuren: 388 (terra cotta) and 179 (camel) voor de paddenstoel 
Restjes van o.a. de volgende kleuren 411, 225, 412, 130 voor decoratie 
Haaknaald 2,5 mm  
Poppenvulling 
Naald en schaar 
 
Gebruikte afkortingen: 
 
v = vaste  
l = losse 
hv = halve vaste 
st = stokje 
hst = half stokje 
2 v samen haken = minderen 
2 v in de volgende v = meerderen (2 vasten in een vaste) 
(  ) = herhaal wat tussen haakjes staat 
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Opmerkingen: 
 

• Dit patroon is gehaakt in rijen.  
• Haak 2 delen (voor- en achterkant) 
• Haak een losse na elke rij en keer 

 
 
 
Patroon 
Paddenstoel (maak er 2): 
1l na elke rij en keer 
Begin met de lichte kleur (onderste deel Paddenstoel) 
R1: 12l, start in de 2e l vanaf de naald; 11v (11 v) 
R2: 2v in de 1e en 2e v, 7v, 2 x 2v in een v (15 v) 
R3: 2v in de 1e en 2e v, 11v, 2 x 2v in een v (19 v) 
R4: 2v in de 1e v, 17v, 2v in de laatste v (21 v) 
R5: 21v (21 v) 
R6: 2v in de 1e v, 19v, 2v in de laatste v (23 v) 
R7-15: 23 v (23 v) 
R16: 2v samen haken, 19v, 2v samen haken (21 v) 
R17: 21 v (21 v) 
R18: 2v samen haken, 17v, 2v samen haken (19 v) 
Wissel naar de donkere kleur 
R19: 2v in de 1e en 2e v, 15v, 2x 2v in een v (23 v) 
R20: 2v in de 1e v, 21v, 2v in de laatste v (25 v) 
R21: 2v in de 1e v, 23v, 2v in de laatste v (27 v) 
R22: 27 v (27 v) 
R23: 2v in de 1e v, 25v, 2v in de laatste v (29 v) 
R24-30: 29 v (29 v) 
R31: 2v samen haken, 25v, 2v samen haken (27 v) 
R32: 27 v (27 v) 
R33: 2 v samen haken, 23v, 2v samen haken (25 v) 
R34: 25 v (25 v) 
R35: 2v samen haken, 21v, 2v samen haken (23 v) 
R36: 2v samen haken, 19v, 2v samen haken (21 v) 
R37: 2 x 2v samen haken, 13v, 2x 2v samen 
haken (17 v) 
R38: 2x 2v samen haken, 9v, 2x 2v samen  
haken (13 v) 
R39: 2x 2v samen haken, 5v, 2x 2v samen  
haken (9 v) Hecht af  
 
Deur: 
7l 
Start in de 2e l vanaf de naald; 6v 
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1l, keer, 6v (herhaal 5x) 
1l, v, hst, st, st, hst, v 
1l, v om de hele deur, sluit met een hv in de eerste steek. Hecht af en naai de deur op de 
voorkant van de paddenstoel 
 
Raam (2x): 
R1: 6v in een ring 
R2: 6x 2v in een v (12v) 
R3: (v, 2v in de volgende v) herhaal (18v) 
R4: wissel naar bruin en haak een toer van 18 v (18v) 
8l, hecht af. Leg de ketting van 8 lossen over de raam en naai vast. 
Maak nog een ketting van 8 lossen en naai deze ook vast aan de raam (zie foto) 
 
Stippen (maak er zoveel je wil): 
R1: 6v in een ring (6v) hecht af 
Maak grotere stippen door R2 toe te voegen: 
R2: 2v in elke v (12v) hecht af 
Naai de stippen op de voorkant van de paddenstoel 
 
In elkaar zetten: 
Naai de deur en ramen op de voorkant 
Naai de stippen op de voorkant 
Maak een French knot als deurknop 
Borduur bloemen en gras op de voorkant 
Haak een ketting van ca. 27 lossen en naai deze tussen het onder en bovendeel van de 
paddenstoel. 
 
Leg de twee delen op elkaar en haak aan elkaar met v. Als je aan de bovenkant komt haak je 
een lus van ca. 15l zodat je de paddenstoel kan ophangen. 
 
Veel haakplezier! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op www.essiebirdies.wordpress.com vind je nog meer leuke haakpatronen (zowel gratis als 
kooppatronen) 
Ik zie jullie creaties graag op Facebook en Instagram. 
Facebook: @essiebirdies       Facebookgroep: haken met essiebirdies 
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Instagram: @essiebirdies   #essiebirdiespattern 
 
Als je mijn gratis haakpatronen leuk vindt kun je me “supporten” d.m.v. “buy me a coffee” 
klik hier: https://ko-fi.com/essiebirdies door je donatie (€ 3,-) kan ik mijn haakpatronen 
gratis blijven delen! Alvast bedankt! 


