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Copyright essiebirdies 2021 

www.essiebirdies.wordpress.com  

Facebook en Instagram: @essiebirdies  

Facebookgroep: haken met essiebirdies  

Benodigdheden: 
Haakkatoen in vrolijke kleurtjes 
Optie: Goudkleurig garen  
Haaknaald 2,5 mm 
Schaar en stopnaald 
 

Afkortingen: 
L = losse 
V = vaste 
Hv = halve vaste 
St = stokje 
 
Pc = 4 popcorn steek: 

• Haak 4 stokjes in dezelfde steek 

• Haal de naald uit de steek 

• Plaats de naald van voor naar achter onder de bovenste lussen van het eerste stokje 
van de stokjes groep. 

• Pak de lus die je losliet met je naald en haal door de steek. 
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Patroon: 
 
 
Maak een ring met 6 lossen. 
Toer 1: 3l, 4st in de ring, (5l, 5st in de ring) 2x, 5l, hv in de bovenste van de 3 beginlossen. 
 
Toer 2: 3l, 1 st, 1l, sla de volgende steek over, 2st, 3st in de lossen-ruimte, 3l, 3st in dezelfde 
lossen-ruimte, 2st, 1l, sla de volgende steek over, 2st, 3st in de lossen-ruimte, 3l, 3st in 
dezelfde lossen-ruimte, 2st, 1l, sla de volgende steek over, 2st, 3st in de lossen-ruimte, 3l, 
3st in dezelfde lossen-ruimte, hv in de bovenste van de 3 beginlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toer 3: wissel van kleur, 4l, pc in de lossen-ruimte, 1l, sla een steek over, 4st, 3st in de 
lossen-ruimte, 3l. 3st in zelfde lossen-ruimte, 4st, 1l, sla een steek over, pc in de lossen-
ruimte, 1l, sla een steek over, 4st, 3st in de lossen-ruimte, 3l, 3st in dezelfde lossen-ruimte, 
4st, sla een steek over, wissel van kleur, 1l, pc in de lossen-ruimte, wissel naar de kleur die je 
hiervoor gebruikte, 1l, sla een steek over, 4st, 3st in de lossen-ruimte, 3l, 3st in dezelfde 
lossen-ruimte, 3st, hv in de bovenste van de 4 beginlossen. 
 
Toer 4: wissel van kleur; 1l, v in elke steek tot de eerste lossen-ruimte, v in de lossen-ruimte, 
3l (dit is het lusje als je een slinger ermee maakt), v in dezelfde lossen-ruimte, (v in elke steek 
tot de volgende hoek: 3v in de hoek) herhaal tot einde, hv in de eerste steek, hecht af. Werk 
alle draadjes netjes weg aan de achterkant. 

Je kunt met een goudkleurig garen een rand vasten haken om het ornamentje en een lus 
maken in het midden zodat je het op kunt hangen. 

Op www.essiebirdies.wordpress.com vind je nog meer leuke haakpatronen. 
Ik zie jullie creaties graag op Facebook en Instagram. 
Facebook: @essiebirdies  
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Facebookgroep: haken met essiebirdies 

 Instagram: @essiebirdies #essiebirdiespattern  

Als je me tagt, (@essiebirdies) deel ik je creatie in mijn stories op Instagram 
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