GEHAAKTE PAASEIEREN, GRATIS HAAKPATROON VOOR PAASEIEREN
EERSTE KLEUR
Maak een magische cirkel en haak daar 12 vasten in. Maak de cirkel rond met een halve vaste. Haak een
ketting van 4 losse (= eerste “stokje”) en haak dan een * half dubbelstokje. (De eerste doorhaal is
gewoon, de tweede doorhaal doe je door de laatste 2 lussen.) dan een losse * en herhaal dit totdat je
rond bent en sluit de circel met een halve vaste = 24 steken. Hecht dan de draad af en trek ook de
magische cirkel zo strak mogelijk aan en hecht af.
TWEEDE KLEUR
Ga in een andere kleur verder door in te steken in een willekeurige ruimte tussen 2 stokjes. Haak daar
een ketting van 3 losse (= eerste “stokje”) en haak dan een half dubbelstokje in diezelfde ruimte en
vervolgens een losse. Verder haken alsvolgt: * 2 halve dubbelstokjes, insteken in de volgende ruimte
tussen 2 stokjes, en een losse *. Herhalen totdat je rond bent, cirkel sluiten met een halve vaste = 36
steken. Hecht de draden af.
(Noot: met mijn begindraad haak ik altijd het eindje van de draad mee, zodat ik die begindraad dan niet
hoef af te hechten, want die is dan al mee gehaakt.)
DERDE KLEUR
Ga in een derde kleur verder (of neem je eerste kleur weer) door in te steken in een willekeurige ruimte
tussen de gepaarde stokjes. Haak een ketting van 3 losse (= eerste “stokje”) en haak dan in dezelfde
ruimte nog 2 halve dubbelstokjes. Herhaal dan de volgende volgorde: * 3 halve dubbelstokjes en een
losse *, totdat je helemaal rond bent, sluit met een halve vaste = 48 steken. Hecht je draden af.
VIERDE KLEUR
Verder in de vierde kleur in het geval van het voorbeeld althans. Nu moet je even opletten, want je moet
lager insteken.
Maak een ketting van 2 losse, dan een half dubbelstokje, maar insteken in de rij eronder, dus tussen de
gepaarde stokjes van rij 2, en dan een normaal stokje plus een losse. Ga aldus verder: * stokje, half
dubbelstokje (in rij 2 insteken), stokje, losse *, totdat je rond bent, sluit de cirkel met een halve vaste =
48 steken.
AFWERKING VAN DE GEHAAKTE PAASEIEREN

Leg dan de 2 verkeerde kanten tegen elkaar (als je tenminste verschil ziet, ik zie het vaak niet 🙂 ) . Naai
de 2 helften precies volgens patroon aan elkaar. Laat op het eind een flinke ruimte open, want je ei moet
er nog in. Zorg dat het ei met zijn punt omhoog staat, precies daar waar jij je laatste steek zet. Daar moet
je namelijk nog een lusje maken om het ei op te kunnen hangen.
Voor een lusje van dezelfde hoogte kun je je vingerdikte gebruiken. Dus lus om vinger, door naad heen
steken, lus om vinger, door naad heen steken en nog 1 keer lus om vinger en dan stevig afhechten.
Klaar zijn je gehaakte paaseieren. Vrolijk Pasen!

https://allkindsofthings.nl/leuke-gehaakte-kleurige-paaseieren/

