
 

 

BABYHANGERTJE BEKLEDEN MET GRANNY SQUARES 

HAAKBESCHRIJVING 

Nodig: haaknaald nr. 3 en restjes acryl garen, geschikt voor deze maat haaknaald. 

Om dit kleine kraamcadeautje te maken moet je 4 granny squares haken. Dat doe je als volgt: 

Eerste toer: haak met grijs een ketting van 6 losse, maak er een ring van door de eerste en de laatste 

steek met een halve vaste aan elkaar te haken. 

Tweede toer: haak 3 losse als het eerste stokje. Ik haak altijd het restje draad mee in deze eerste steken, 

zodat ik het verder niet hoef af te hechten, dat scheelt weer. Het wordt iets dikker, maar dat is voor het 

effect niet erg. Aan het eind van deze toer knip je af, wat je niet hebt meegehaakt. 

Haak 2 stokjes IN de ring, haak daarna 2 losse, 3 stokjes, 2 losse, 3 stokjes, 2 losse, 3 stokjes, 2 losse, dan 

ben je rond. Haak deze laatste losse vast met een halve losse aan je eerste “stokje”. Trek de draad door 
het oog en gebruik een borduurnaald om hem af te hechten. 

Derde toer: haak met kleur fluorgeel. Hecht aan in een hoek en haak 3 losse. Vergeet niet je loshangende 

draadje tegelijk mee te haken, zoals in de tweede toer. Haak dan 2 stokjes en steek dan voor de volgende 

3 stokjes in de volgende hoek. Daarna 2 losse, 3 stokjes, dan naar de volgende hoekruimte, 3 stokjes, 2 

losse, 3 stokjes, dan naar de laatste hoekruimte, 3 stokjes, 2 losse, 3 stokjes en weer terug in de eerste 

hoekruimte haak je de 3 laatste stokjes. Nog 2 losse en haak vast aan je eerste stokje met een halve 

vaste. Afhechten. 

Vierde toer: haak met kleur kobaltblauw. Steek in een hoekruimte, haak 3 losse (neem je losse draad 

mee), haak 2 stokjes en steek voor de volgende 3 stokjes in de tussenruimte. Daarna 3 stokjes, 2 losse, 3 

stokjes, steek voor de volgende 3 stokjes in de tussenruimte en ga zo rond tot het begin. Als je rond bent 

hecht je alle draden af en is je granny square af. 

VARIEER MET HET MAKEN VAN DIT KLEINE KRAAMCADEAUTJE 

Je kunt natuurlijk vier dezelfde granny squares haken om dit kleine kraamcadeautje mee te maken. Maar 

vier verschillende kan ook, maar dan bijvoorbeeld met dezelfde kleuren, zoals het voorbeeld. Of 

helemaal bont maken, door in elk vierkantje drie andere kleuren te gebruiken. Het leuke is dat het steeds 

totaal andere babyhangertjes worden. Dit kleine kraamcadeautje zelf maken is daarom altijd 

bevredigend en het is ook makkelijk als je er al een paar hebt klaar liggen voor de volgende geboorte. 

Het in elkaar zetten van babycadeautje gaat alsvolgt: 

Naai eerst met een overlangse steek twee vierkantjes aan elkaar. Sla dan de vierkantjes in de 

lengterichting aan de goede kant van het werk dubbel en naai de lange zijdes aan elkaar plus één korte. 

Doe het met de andere twee vierkantjes hetzelfde. Schuif de twee tubes over de beide uiteindes van het 

babyhangertje tot het ijzeren haakje. Daar naai je de twee tubes aan elkaar. 



Je kleine kraamcadeautje is klaar: het babyhangertje is omsloten door haakwerk. 
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