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Frida schatkistje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Het patroon is getest maar essiebirdies is niet 
verantwoordelijk voor het individuele haakwerk van degene die het patroon gebruikt.  

Copyright essiebirdies 2021 

www.essiebirdies.wordpress.com  

Facebook en Instagram: @essiebirdies 

 Facebookgroep: haken met essiebirdies  

Benodigdheden: 
Haakkatoen in vrolijke kleurtjes 
Haaknaald 3 mm (en 2,5 mm voor de decoratie) 
Schaar en stopnaald 
Textiellijm of lijmpistool 
Doos met scharnierdeksel (16cm breedte voorkant, 23cm hoogte, is de doos die ik gebruikte) 
 
Dit is een eenvoudig patroon dat makkelijk aan te passen is aan een ander formaat doos. 
Meet dan het aantal steken van de begin lossenketting om de doos. Houd er rekening mee 
dat je de gehaakte lap om de doos kan vouwen en aan de binnenkant van de doos kan 
vastmaken.  
 
Je kunt dit patroon ook gebruiken als boekomslag of omslag voor een journal. Ook dan geldt; 
meet je project en pas het aantal begin lossen aan. 
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Afkortingen: 
L = losse 
V = vaste 
2v in dezelfde v (=meerderen) 
2v samen haken (=minderen) 
Hv = halve vaste 
Hst = half stokje 
St = stokje 

 

Patroon: 
Dit patroon is gehaakt in rijen, keer  
na elke rij en haak een keerlosse. 
R1: met roze en haaknaald 3 mm, 100 lossen 
R2 - 20: 100v (19 rijen) 
R21: wissel naar kleur mint, 100v 
R22 - 24: wissel naar kleur roze (3 rijen) 100v 
R25: wissel naar kleur mint,100v 
R26 - 27: wissel naar kleur roze, 100v 
R28 – 49 (22 rijen): wissel naar huidskleur; 100v 
R50 – 60: wissel naar kleur zwart (11 rijen) 100v 
Hecht af en werk de draadjes netjes weg. 
 
Vouw de gehaakte lap om de doos en bepaal waar de ogen, mond en wenkbrauwen 
geborduurd moeten worden. Borduur de wenkbrauwen met 2 zwarte draadjes en de ogen  
met 1 draadje. Borduur de mond met rood draad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haak een paar rozen of bloemen en blaadjes om Frida te decoreren. Op Pinterest vind je 
veel leuke gratis patroontjes van bloemen en blaadjes. 
 

Roos: 
28, start in de 5e l vanaf de naald 
R1: (st, 1l, st, 1l) in dezelfde losse, sla de volgende l over, herhaal tot einde rij, keer 
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R2: 1l, (v in de l-ruimte, 6st tussen de 2 st van de vorige rij) herhaal ( ) tot einde rij. Hecht af 
en vouw de roos in vorm. Zet met een paar steekjes vast. 
 

Blaadje: 
12l. start in de 2e l vanaf de naald; 2v, 2hst, 2st, 2hst, 2v, hv in de laatste l. Aan de andere 
kant van de ketting; 2v, 2hst, 2st, 2hst, 2v, hv , hecht af. 
 

Kleine bloem: 
4l, hv om een ring te vormen 
(3l, st in de ring, 3l, hv in de ring) herhaal 4 keer (= 5 totaal). Hecht af. Borduur in het midden 
van de bloem een paar gele steekjes of maak een french knot. 
 
Je kunt de bloemen en blaadjes aan de gehaakt lap naaien (of gebruik textiellijm) voordat je 
de lap aan de doos bevestigt. Het kan ook later als de lap aan de doos vast zit (maar dan 
wordt naaien lastig en kun je beter textiellijm gebruiken). 
Vouw de gehaakte lap om de doos en let op dat het hoofd op de juiste plaats zit. Lijm de lap 
aan de doos. Ik gebruikte Tacky glue (Action). 
 
Decoreer je Frida zoals je wil en veel plezier! 

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 Instagram: @essiebirdies 
#essiebirdiespattern  
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