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Een ‘ik vind je lief’-slingertje 
Een gratis patroontje van Kek en Hip. Een slingertje dat leuk is om aan 
iemand te geven die je lief vindt. Een zelfgemaakt cadeautje is extra leuk 
om te krijgen, maar zeker ook om te geven. Je kunt het lijntje met hartjes 
natuurlijk zo lang maken als je zelf wilt en het past prima in een envelop. 
Dat is nog eens leuke post om te ontvangen. 

Veel lief maakplezier. 

  



Het patroon 

Wat heb je nodig?  

• Haaknaald nr 2,5 
• (Restjes) haakkatoen in de gewenste kleurtjes  

Gebruikte steken:  
L: lossen 
V: vasten 
HV: halve vaste  
HST: half stokje 
ST: stokje 
DST: dubbel stokje 

Het patroon 

Haak 16 (of zoveel je er wilt natuurlijk) hartjes op de volgende manier. 
-Haak 4L en sluit dit kettinkje met een HV in de eerste L tot een cirkeltje. 
Toer 1:  
-Haak 3L (tellen als eerste stokje) en haak vervolgens ín het begincirkeltje 2DST, 4ST, 1DST, 4ST en 3DST. Sluit de toer met 
1HV ook ín de begincirkel.  
 
Je hebt nu een piepklein hartje gehaakt. Een hele sliert hiervan is ook een heel zoet slingertje. Maar voor deze slinger haak je 
nog even verder. 
 

 



Toer 2:  
-Haak 1V in de ruimte náást de eerste drie gehaakte L van de eerste toer. 
-Haak 2HST in de volgende steek. 
-Haak 3HST in de volgende steek. 
-Haak 2HST in de volgende steek. 
-Haak in de volgende 3 steken 1HST. 
-Haak in de volgende steek (dit is de onderkant van het hartje) 1HST, 1ST, 1HST. 
-Haak in de volgende 3 steken 1HST. 
-Haak 2HST in de volgende steek. 
-Haak 3HST in de volgende steek. 
-Haak 2HST in de volgende steek. 
-Haak 1V in de één na laatste steek van deze toer. 
-Sluit deze toer met 1HV in de laatste steek.  
 

 
 
Toer 3: 
-Haak 1V in de eerste steek van deze toer. 
-*Haak 2HST in de volgende steek en 1HST in de steek daarna* 
-Herhaal *-* nog 2x. 
-Haak in de volgende 4 steken 1HST. 
-Haak in de volgende steek 1HST en 1ST (onderkant van het hartje). 
-Haak in de volgende steek 1ST en 1HST (onderkant van het hartje). 
-Haak in de volgende 4 steken 1HST. 
-*Haak in de volgende steek 1HST en 2HST in de steek daarna* 
-Herhaal *-* nog 2x. 
-Haak 1V in de één na laatste steek van deze toer. 
-Sluit deze toer met 1HV in de laatste steek. 
 

    
 
 



Toer 4: 
-Haak 1V in de eerste steek van deze toer. 
-*Haak 2ST in de volgende steek en 1ST in de steek daarna* 
-Herhaal *-* nog 2x. 
-Haak in de volgende 7 steken 1ST. 
-Haak 2ST in de volgende steek. 
-Haak in de volgende steek 1ST en 1DST en 1ST(onderkant van het hartje). 
-Haak  2ST in de volgende steek. 
-Haak in de volgende 7 steken 1ST. 
-*Haak  2ST in de volgende steek en 2ST in de steek daarna* 
-Herhaal *-* nog 2x. 
-Haak 1V in de één na laatste steek van deze toer. 
-Sluit deze toer met 1HV in de laatste steek. 
 

 
 
En zo haak je net zoveel hartjes als je zelf wilt. 
 

 
 
Werk alle draadjes weg door ze een paar keer heen en weer te steken met een stopnaald en leg de hartjes een paar dagen plat 
tussen bijvoorbeeld een dik boek. Onder een laptop die nog een beetje warm is werkt ook prima! 
 
Nu nog een sliertje aan de hartjes! 
Haak met de gewenste kleur 50L, *haak 1V door de rechterbovenkant van een hartje, haak 8L, en haak daar 1V door de linker 
bovenkant van het hartje met daarna 25L*. 
Herhaal *-* nu door alle hartjes en eindig je sliert met 50L 
 
Veel lief haakplezier!  
 
 
 


