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Haakpatroon pompoen 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 2021                              
www.essiebirdies.wordpress.com 
Facebook en Instagram: @essiebirdies 
Facebookgroep: haken met essiebirdies 
 
Benodigdheden: 
 
Restjes katoen voor haaknaald 2,5 mm 
Haaknaald 2,5 mm  
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: 
 

• Haak 2 delen (voor- en achterkant) alleen de voorkant versier je. 

Patroon 
Pompoen (maak er 2): 
Start met een oranje basiskleur 
Toer 1: Haak 6 v in de ring (=6v)                                           
Toer 2: 2v in elke v (=12v) 
Toer 3: (2v in elke 2e v), herhaal (=18v) 
Toer 4: (2v in elke 3e v), herhaal (=24v) 
Toer 5: (2v in elke 4e v), herhaal (=30v) 
Toer 6: (2v in elke 5e v), herhaal (=36v) 
Toer 7: (2v in elke 6e v), herhaal (=42v) 
Toer 8: (2v in elke 7e v), herhaal (=48v)  
Toer 9: (2v in elke 8e v), herhaal (=54v) 
Toer 10: (2v in elke 9e v), herhaal (=60v) 
Toer 11: (2v in elke 10e v), herhaal (=66v) 
 
Nu wordt de vorm van de pompoen gemaakt. 
Toer 12: hv, 2hst, st, 2hst, hv, haak in de achterste lussen: 2hst in de volgende steek, 2st in 
de volgende steek, (st, 2st in de volgende steek) herhaal ( ) (in totaal )10 x, 6hst, 3v, 6hst, 
(2st in de volgende steek, st) herhaal (in totaal) 10 x, 2st, 2hst, hv in de 1e steek. Hecht af en 
maak nog een pompoen deel. 
 
 

Deur: 
7l 
Start in de 2e l vanaf de naald; 6v 
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 pompoen 
 

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) hecht af  
Maak nog een raam en naai ze op de pompoen. Borduur met een enkel draadje de streepjes 
erop. 
 
Borduur blaadjes en bloemen op de pompoen. 
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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 pompoen kan ophangen. Sluit de toer met een hv. 
 
Hecht de kleur groen aan in de linker boven hoek van de pompoen; 12l, start in de 2e l vanaf 
de naald; 11 x 2 v in elke l, hv in de 1e steek, 9l, start in 2e l vanaf de naald; 8 x 2v in elke l. 
Hecht af.  
 
Veel haakplezier! 
 
Ik zie jullie creaties graag op Instagram en Facebook: #essiebirdiespattern  
Als je me tagt @essiebirdies kan ik je creatie delen in mijn stories op Instagram. 
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