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Haakpatroon jasje voor houten haasje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze leuke haasjes van hout vond ik bij de Action in een setje van een haasje met vier 
houten eitjes. Je kunt ze ontzettend leuk als decoratie gebruiken voor Pasen en nog leuker 
met een gehaakt jasje. Ook leuk om te ze te verven! 
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Benodigdheden: 
Haakkatoen in vrolijke kleurtjes 
Haaknaald 2,5 mm 
Schaar en stopnaald 
 

Afkortingen:  
L = losse 
V = vaste 
2v in de volgende v (=meerderen) 
2v samen haken (=minderen) 
Hv = halve vaste 
 

Opmerking: 
Als je strakker of losser haakt zul je het aantal beginlossen aan moeten passen. Meet 
daarom even je lossenketting om het haasje. 
 

Patroon 
Toer 1: haak 17l en sluit deze tot een ring. (Let op dat de ketting niet draait). 
Toer 2 t/m 3: 17v (17) 
Toer 4: 2v samen haken, 15v (16) 
Toer 5: 2v samen haken, 14v (15) 
Toer 6: 2v samen haken, 13v (14) 
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Toer 7: 2v samen haken, 12v (13) 
Toer 8: 2v samen haken, 11v (12) 
Hecht af en werk de draad weg. 
Optie 1: hecht een nieuwe kleur aan aan de onderrand van het jasje en haak een toer (of 2 
indien nodig) vasten. Hecht af. 
Optie 2: Kraagje; hecht een nieuwe klaar aan aan de bovenrand van het haasje (doe eerst 
het jasje om het haasje) haak in de voorste lussen: 3l, v in de 1e van de drie l en hv in de 
volgende steek, herhaal dit tot einde toer. Hecht af en weef de draad een beetje door de 
steken, trek een beetje aan zodat het kraagje mooi valt 
 

Jasje voor het eitje: 
Toer 1: 6 v in een ring (6)  
Toer 2: 2v in elke v (12) 
Toer 3: 1v, 2v in de volgende v (18) 
Toer 4: in de achterste lussen haken; 18v 
Toer 5 t/m 7: 18v 
Toer 8: 2v samen haken, 16v (17) 
Hecht af en werk de draad weg. 
 
Veel plezier met het maken van deze leuke paasdecoratie! 
 
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. Om 
mijn gratis patronen te blijven delen kun je me steunen d.m.v. “ Buy me a coffee” klik hier: 
https://ko-fi.com/essiebirdies 
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