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Hippe haasjes haken in de lente, 
Prachtig voor pasen, maar natuurlijk ook heel leuk om gewoon in het 
voorjaar te haken, deze hippe haasjes. Maak er zoveel je maar wilt. Ze 
zijn echt niet moeilijk en er is zelfs een lief babyhaasje opgenomen in het 
patroon.  De heerlijke zachte bolstaartjes worden gemaakt met een vork 
(echt waar!) en ook de blaadjes slinger en bloemetjes zijn beschreven. 
Welke kleuren ga jij gebruiken? 

  



Hippe haasjes - Het patroon 

 

Wat heb je nodig? 

• Verschillende kleuren katoen. Ik gebruikte Schachenmayr Catania. 
• Een zachte witte acryl, ik gebruikte Bravo van Schachenmayr. 
• Haaknaald nr. 2,5 
• Een vork. 
• Steekmarkeerder 

 
Gebruikte steken. 

• L= losse 
• V=vaste 
• HV=halve vaste 
• HST=half stokje 
• ST=stokje 
• 2DST=2 dubbel stokje 
• 3DST=3 dubbel stokje 
• 4DST=4 dubbel stokje 

 
Een haasje haken. 

- Het bolle buikje. 

- Haak een kettinkje van 4L en verbind deze tot een cirkeltje met 1H (of gebruik een magische cirkel) 



- Haak 6V in het cirkeltje. 

- Haak 2V in elke L (12). 

- *Haak 1V en 2V in de volgende steek*, herhaal *-* nog 5x (18). 

- Haak 1V, 2V in de volgende steek, *2V en 2V in de volgende steek*, herhaal *-*nog 4x en eindig met 1V(24) 

- *Haak 3V en 2V in de volgende steek*, herhaal *-* nog 5x (30). 

- Haak 2V, 2V in de volgende steek, *4V en 2V in de volgende steek*, herhaal *-* nog 4x en eindig met 

2V(36) 

- *Haak 5V en 2V in de volgende steek*, herhaal *-* nog 5x (42) 

- Haak 3V, 2V in de volgende steek, *6V en 2V in de volgende steek*, herhaal *-* nog 4x en eindig met 

3V(48) 

- *Haak 7V en 2V in de volgende steek*, herhaal *-* nog 5x (54), Foto 1 

 Foto 1 

 Foto 2 

- Het hoofdje 

- Haak 1HV 

- Haak 1HST, Foto 2 

- Haak 1ST in de volgende steek, Foto 3. 

- Haak 2x 2DST (2x de draad omslaan voor je het stokje begint) in de volgende steek Foto 4 

- Haak 2x 3DST (3x de draad omslaan voordat je het stokje begint) in de volgende steek. 

- Haak 1x 4DST (4x de draad omslaan voordat je aan het stokje begint) in de volgende 2! steken, Foto 5 
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- Haak 2x 3DST in de volgende steek,Foto 6 

- Haak 2x 2DST in de volgende steek, Foto 7 

- Haak 1ST in de volgende steek, Foto 8 

   

Foto 6           Foto 7    Foto 8 

- Haak 1HST in de volgende steek. 

- Sluit af met 1HV in de volgende steek en hecht af, Foto 9. Steek de draadjes netjes weg in de achterkant. 

Foto 10 

  

Foto 9             Foto 10 

- De oortjes 

- Hecht een nieuwe draad aan op het eerste 3DST aan de rechterkant van het hoofdje.  

- *Haak 10L, Foto 11 

- Haak 1HST in de 2e steek vanaf de naald, Foto 12 

- Haak 1ST in de volgende 7 steken, Foto 13 
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- Haak in de laatste steek 1DST * en zet het oortje met 1HV vast in de 2e van de 4DST, Foto 14 

- Herhaal * - * voor het tweede oortje en zet deze vast met 1HV, Foto 15. 

- Werk de draadjes netjes weg, Foto 16 

     

Foto 14               Foto 15        Foto 16 

- Staartje. 

- Knip een draad acryl af (niet te kort) en leg deze, als op Foto 17, neer. 

- Begin met een nieuwe draad nu de vork te omwikkelen als op Foto 18. 

- Wikkel de draad ca. 40x om de vork en knip de draad af, Foto 19. 

- Haal nu het eerste draadje naar voren en leg een knoop aan de voorkant, Foto 20 

- Schuif nu het wolwindseltje voorzichtig van de vork en leg een strakke 2e en 3e knoop, Foto 21 

- Houd nu de draadjes, waar je net de knoopjes in legde vast,knip de zijkanten van de pompon open, Foto 22 
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Foto 20                 Foto 21           Foto 22 

     

Foto 23                Foto 24            Foto 25 



- Knip het pomponnetje nu bij tot je een mooi rond pluizig staartje hebt (knip alleen de twee draden van de 

eerste knoopjes niet door!) Foto 23 

- En daar is je eerste haasje!  

 

Een babyhaasje haken. 

- Haak een kettinkje van 4L en verbind deze tot een cirkeltje met 1H (of gebruik een magische cirkel) 

- Haak 6V in het cirkeltje. 

- Haak 2V in elke L (12). 

- *Haak 1V en 2V in de volgende steek*, herhaal *-* nog 5x (18). 

- Haak 1V, 2V in de volgende steek, *2V en 2V in de volgende steek*, herhaal *-*nog 4x en eindig met 1V(24) 

- *Haak 3V en 2V in de volgende steek*, herhaal *-* nog 5x (30). 

- Het hoofdje 

- Haak 1HV 

- Haak 1HST in de volgende steek. 

- Haak 2x ST in de volgende steek en 2x DST in de steek daarna. 

- Weer 2x ST in de volgende steek en 1HST in de steek daarna.  

- Hecht af met 1HV in de volgende steek. 

- De oortjes 

- Hecht een nieuwe draad aan op de 2e van de 2ST en haak 7L. 

- Haak 5x HST en in de laatste steek 1ST en zet het 1e oortje vast met 1HV in de 2e van de 2 DST. 

- Herhaal dit voor het 2e oortje en hecht af. 

- Voor het staartje steek je een Acryl draad 7 of 8 keer heen en weer door het haasje en je laat aan de voor 

kant lusjes zitten. 

- Zet het haasje (of meer als je dat wilt natuurlijk) vast met wat kleine steekjes op de mama of papa haasjes. 

 
Een blaadjes slinger haken. 

- Deze slinger met blaadjes is even oefenen in het begin, maar je moet onthouden dat het niet zo nauw komt 

allemaal. Een beetje een scheef blaadje geeft ook niets. 

- Haak 20L en 1V in de eerst gehaakte L, nu heb je de eerste ophanglus gemaakt. Steek het begindraad een 

paar keer heen en weer met een stopnaald zodat de lus stevig vast zit. 

- Haak 10L en daarna 8L (markeer de eerste van deze 8) 

- Haak 1HV in de 6e L vanaf de naald. Er is nu een lusje ontstaan. 

- Haak nu ín deze lus, 3V, 1HST, 2L,1HST en 3V en let op; je haalt je draad wat vreemd onder je werk door als 

je deze serie haakt. 

- Sluit af met 1HV in de basis van het blaadje en 1HV in de gemarkeerde steek. 

- Maak de slinger zo lang als je zelf wilt en steek door de bovenkant van de oortjes als je een haasje aan je 

slinger wilt vastmaken aan de lossenketting. 



- Wil je dat een blaadje naar beneden wijst, voor de afwisseling? Haak dan de 8L, zet de steek vast met 1HV in 

de 6e steek vanaf de naald, haal de naald er even uit en kantel het blaadje een slag naar beneden, de naald 

er weer in en het blaadje afhaken als eerdere blaadjes.  

 
De bloempjes haken. 

- Maak zoveel bloempjes als je zelf wilt en zet deze op verschillende plekken vast op de slinger en de haasjes. 

- Kleur 1 (ik gebruikte geel) Haak een kettinkje van 4L en verbind deze tot een cirkeltje met 1H (of gebruik 

een magische cirkel) 

- Haak 6V in het cirkeltje. 

- Met kleur 2 (ik gebruikte wit) haak je nu in elk van de 6 steken, 1HV, 1HST, 2L en 1HST. 

 

 

 

En kijk eens wat ik toevallig ook nog vond……… 


