
 

 

Benodigheden voor het haakpatroon van een paasei: 

• geel haakkatoen, normale dikte, dus voor haaknaald 2,5 / 3. 

• haaknaald van die dikte, dus 2,5 / 3. 

• bruin machinegaren 

• borduurnaald 

• dunne viltstift 

Haakpatroon van een paasei 

Begin met het haken van dit paasei door een magische ring te maken, bestaande 

uit 4 steken. 

Haak dan verder in toer 2: 2 vasten in elke steek (8) 

Toer 3: 2 vasten in elke steek (16) 

Toer 4: 2 vasten in elke 2e steek (24) 

Toer 5: vaste in elke steek (24) 

Toer 6: 2 vasten in elke 4e steek (30) 

Toer 7: vaste in elke steek (30) 



Toer 8: 2 vasten in elke 5e steek (36) 

Toer 9, 10 en 11: vaste in elke steek (36) 

Toer 12: 2 steken samen haken in elke 6e steek, dus steek 5 en 6, 11 en 12, enz. 

(30) 

Toer 13: 2 steken samen haken in elke 10e steek, dus 9 en 10, 19 en 20 en 29 en 

30 (27) 

Toer 14: 2 steken samen haken in elke 9e steek, dus 8 en 9, 17 en 18 en 26 en 27 

(24) 

Nu wordt het wat lastiger met het haken van dit paasei: hier moet je je ei in je 

haakwerk stoppen. 

Toer 15: 2 steken samen haken in elke 4e steek, dus 3 en 4, 7 en 8, enz. (18) 

Toer 16: 2 steken samen haken in elke 3e steek, dus 2 en 3, 5 en 6, enz. (12) 

Toer 17: 2 steken samen haken in elke 2e steek, dus 1 en 2, 3 en 4, enz. (6) 

Knip je draad af op 50 cm, trek hem door en pak je borduurnaald. Neem de 

laatste 6 steken op en trek goed aan, zodat het topje van het gehaakte paasei 

goed dicht zit. 

Pak dan weer je haaknaald en haak met de resterende draad voor het 

ophanglusje voor het paasei nog 20 lossen. Trek de draad door en naai met je 

borduurnaald het lusje vast aan het ei. 

Borduren van het paasei 

Het paashaasje op het paasei borduren doe je alsvolgt: 

Druk het paashaasje (staat op de pdf, die je downloadt) op een velletje papier 

met je kopieermachine. Je kunt de grootte zelf aanpassen door de tekening met 

je computer of met je kopieermachine te verkleinen of te vergroten. Knip het dan 

secuur uit. Leg het op de plek van het paasei en trek het met een dunne viltstift 

om. Kleine puntjes zijn voldoende. 



Pak dan een draad van je bruine machinegaren en borduur de vorm van het 

paashaasje op het gehaakte paasei. Vind je het haasje wat te dun, doe het dan 

twee keer. Je kunt ook een dubbele draad nemen. 

Als je meerdere eieren hebt gekocht, haak je lekker door aan je paaseieren. Maar 

een speciale in je paastakken is ook al heel leuk. Dan haak je gewoon elk jaar een 

ander paasei erbij. Vrolijk Pasen alvast!  

 

 

https://allkindsofthings.nl/paasei-haken/ 
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