
Een handje 
vol herfst. 

 

 

 

 

Een gratis patroon van Kek & Hip 
Leuk dat je een handje vol herfst wilt maken. Eerst op zoek naar de eikel-
hoedjes en dan lekker binnen aan de slag met een kopje herfst-thee erbij. 
Heel veel m(h)aak-plezier 

  



Wat heb je nodig? 
• Een handje vol eikel-hoedjes (eerst een dag laten drogen) 
• Haaknaald nr 2 
• Restjes haakkatoen in de gewenste kleurtjes 
• Vulling 
• Sterke lijm 

 
Gebruikte steken:  
L: lossen 
V: vasten 
HV: halve vaste 
 
Omdat alle dopjes verschillend zijn van maat, is natuurlijk ook elk gehaakt eikeltje steeds anders. Ik heb het met de volgende 4 
maten prima gered. De onderstaande patroontjes lopen op in maat. 
 

Maat 1  
-Haak 2L 
-Haak 6V in de 1e L (6) 
-*Haak 1V, 2V in de volgende steek*, *-* herhaal nog 2x (9) 
-Haak rondes van steeds 9V tot je de gewenste maat hebt en hecht af met een HV. 
-Vul het eikeltje nu op en plak het passende dopje erop met sterke lijm. (Het eikeltje blijft dus open aan de bovenkant en wordt 
gesloten met het hoedje) 
 

Maat 2 
-Haak 2L 
-Haak 6V in de 1e L (6) 
-Haak 2V in elk van de 6V van de vorige toer (12) 
-Haak rondes van steeds 12V tot je de gewenste maat hebt en hecht af met een HV. 
-Vul het eikeltje nu op en plak het passende dopje erop met sterke lijm.  
 

Maat 3  
-Haak 2L 
-Haak 6V in de 1e L (6) 
-Haak 2V in elk van de 6V van de vorige toer (12) 
-*Haak 1V in de volgende 5V, haak 2V in de 6e V*, *-* herhaal nog 1x (14) 
-Haak rondes van steeds 14V tot je de gewenste maat hebt en hecht af met een HV. 
-Vul het eikeltje nu op en plak het passende dopje erop met sterke lijm.  
 

Maat 4 
-Haak 2L 
-Haak 6V in de 1e L (6) 
-Haak 2V in elk van de 6V van de vorige toer (12) 
-*Haak 1V in de volgende 2V, haak 2V in de 3e V*, *-* herhaal nog 3x (16) 
-Haak rondes van steeds 16V tot je de gewenste maat hebt en hecht af met een HV. 
-Vul het eikeltje nu op en plak het passende dopje erop met sterke lijm. 
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