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Haakpatroon wagenspanner 

Grietjekarwietje.blogspot.com 

 

Deze wagenspanner is gehaakt met Creative Cotton. Lique handmade kan de bolletjes katoen via 

brievenbuspost versturen (2,76 verzendkosten)   

Wat heb je nodig: 

 Creative Cotton: fuchsia 13, rouge 05, turquoise 36, smaragd 46, light yellow 63, 

white 80, black 90 

 50cm rond elastiek/ elastiek koord  

 Twee houtje touwtje knopen van 4cm lang  

 Haaknaald nr.3 

 Stopnaald 

 Vulling 

 Plastic zakje/chipszakje voor het hartje 

 2 rammelkralen voor de kersjes (o.a. te koop bij Poppedijne Wolvilt) 

 

 

 

 

 

 

http://grietjekarwietje.blogspot.com/
http://www.liques-handmade.nl/
http://www.poppedijne-wolvilt.nl/?p=p_5&sName=Home
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Bloem 

 
Gebruikte kleuren: turkoois 36, smaragd 46 en white 80. Je begint met wit en gebruikt een 

verstelbare ring, ook wel Magic Circle genoemd. Kijk hier voor uitleg.  

 

Je haakt de toeren achter elkaar door met allemaal vasten(Amigurumi). Omdat je door haakt is 

het handig om het begin van je toer te markeren, dit doe je bijvoorbeeld met een klein 

draadje. Het draadje leg je neer voor je de eerste haakt en blijft er op deze manier mooi 

tussen liggen, als je rond bent (tot het draadje) haal je het draadje er uit en gebruik je hem 

weer voor de volgende toer (zie afb.1 en 2). 

 

Begin met wit. Haak 6 vasten in de ring en sluit met een halve vaste. 

2 vasten in elke (12) 

Haak alle (12) 

Haak alle (12) De 12
de
 vaste haak je niet helemaal maar haal je met groen de steek door.  

Op afb.3 zie je hoe je van kleur moet veranderen. 

 
Nu haak je een ronde alle (12) met groen maar je haakt alleen de achterste lussen van de 

V’tjes (je krijgt dan een wit lijntje wat rondom over je werk loopt) Vullen. 

Haak de eerste en de tweede samen (6) 

Haak een ronde alle (6), sluit de opening door het door te rijgen en aan te trekken, draad 

steek je weg.  

 

Pak turkoois 36. 

Je gaat nu de lusjes van het witte lijntje oppakken. 

 

Haal het draad door (zoals afb. 4) en haak twee losse, een stokje, twee losse, een vaste. *Ga 

naar het volgende lusje en haak hier een vaste in. Naar het volgende lusje en haak een vaste, 

twee losse, een stokje, twee losse en een vaste* Herhaal wat tussen de sterretjes staat tot je 

met het laatste bloemblaadje bezig bent. Bij dit bloemblaadje haak je de laatste vaste niet 

maar breekt het draad en werk dan het draadje netjes af door met een stopnaald door het V’tje 

te halen die tussen de twee losse en het stokje zit aan het begin van deze toer. Hieronder een 

duidelijk voorbeeld hoe je het haakwerk netjes afwerkt. 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=WLuSVyKvoUg
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Hartje 

 
Na elke toer draai je het werk. Je begint onderaan het hartje (in de punt) 

Gebruikte kleuren: fuchsia 13, white 80 

 

Begin met fuchsia. Haak een ketting van twee losse 

Haak twee vasten in de eerste van de ketting, haak een losse (dit is een keer losse)en draai 

je werk. 

Haak drie vasten (dat is 1 vaste in iedere opening, de laatste pak je in de keer losse), 1 

losse en draai je werk. 

Haak 4 vasten, een losse en draai. 

Haak 5 vasten, een losse en draai. 

Haak 6 vasten, een losse en draai.  

Haak 7 vasten, een losse en draai. 

Haak 8 vasten, een losse en draai. 

Haak 9 vasten, een losse en draai. 

Haak 10 vasten, een losse en draai. 

Haak 11 vasten, een losse en draai. Je gaat nu het rechtergedeelte van het bovengedeelte van 

het hart haken. 

Haak 6 vasten en draai. 

Haak 6 vasten, een losse en draai. 

Haak 6 vasten en draai. 

Haak 5 vasten en draai. 

Haak 4 vasten en draai. 

Haak 3 vasten, draad breken. 

Nu haak je het linkergedeelte van het hart. 

Steek je naald naast de 6
de
 vaste van het rechtergedeelte van het hart. Haak een losse en dan 5 

vasten, een losse en draai. 

Haak 6 vasten en draai. 

Haak 6 vasten en draai. 

Haak 5 vasten en draai. 

Haak 4 vasten en draai. 

Haak 3 vasten. 

Haak om het hele hartje vasten. Onderaan in de punt haak je een vaste een stokje en dan weer 

een vaste, sluit met een halve vaste en breek het draad. 

 

Haak nu nog een hart en knip daarna uit plastic een hartje. Je legt de twee harten met de 

verkeerde kanten op elkaar en haakt er in wit een rand vasten omheen. Werk het draad netjes af 

(zie pag. 2) 
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Bij 

 
Bij het bijtje begin je met een verstelbare ring, ook wel Magic Circle genoemd. Kijk hier voor 

uitleg. Je haakt de toeren achter elkaar door met allemaal vasten (Amigurumi). 

Gebruikte kleuren: light yellow 63, black 90, white 80. 

 

Haak 6 vasten in de ring. 

Haak 2 vasten in elke (12) 

Haak 2 vasten in elke 2
de
 (18) 

Haak alle (18) 

Haak alle (18) 

Haak alle (18) 

Haak de 2
de
 en 3

de
 samen (12) 

Haak de 1
ste
 en 2

de
 samen (6) 

Haak 2 in elke (12) 

Haak 2 vasten in elke 2
de
 (18) 

Haak 2 vasten in elke 3
de
 (24) 

Haak alle (24) 

Haak alle (24) 

Haak alle (24) 

Haak de 3
de
 en 4

de
 samen (18) 

Haak de 2
de
 en 3

de
 samen (12) 

Haak alle (12) en vul het bijtje. 

Haak de 1
ste
 en 2

de
 samen (6). Draad breken, opening doorrijgen, aantrekken en dan het draad 

wegsteken in het werk. 

 

Vleugeltjes in wit, haak 2x: 

Haak 3 losse, haak een vaste in de 2
de
 losse, haak 3 vasten in de 1

ste
 losse (je gaat nu de 

bocht om) Haak een vaste en in de volgende 2 vasten. Sluit met een halve vaste. Haak een losse 

en haak er nu nog een toer vasten omheen. In de bochten haak je 3 vasten in de middelste 

vasten waar je in de vorige toer 3 vasten hebt gehaakt. Aan het einde breek je het draad en 

werk je het draad netjes weg (zie afbeeldingen onderaan pag. 2) Je kunt het draad laten hangen 

zodat je die kunt gebruiken om de vleugels aan het bijtje te naaien. 

  

De strepen maak je met de kettingsteek. Je moet kalm aan verspringen, als je op 1 toer rond 

gaat kom je niet bij het beginpunt uit. Zie de tweede afbeelding hoe je mooi kunt sluiten met 

de kettingsteek. Voor de ogen en mond kun je borduurzijde gebruiken of drie draadjes van het 

haakkatoen (splitsen) De voelsprieten maak je van een volle draad haakkatoen. 

 
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=WLuSVyKvoUg
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Kersjes 

 
Bij de kersjes begin je ook weer met een verstelbare ring, je haakt de toeren achter elkaar 

door (net zoals het bijtje en de bloem) 

Gebruikte kleuren: rouge 05, smaragd 46 en twee rammelkralen (je kunt er ook voor kiezen om de 

kersjes gewoon te vullen) 

 

Begin met rouge. Haak 6 vasten in de ring. 

Haak 2 vasten in elke (12) 

Haak 2 vasten in elke 2
de
 (18) 

Haak alle (18) 

Haak alle (18) 

Haak alle (18) Stop een rammelkraal er in. 

Haak de 2
de
 en 3

de
 samen (12) (als je kiest voor vullen, moet je er nu vulling in doen) 

Haak de 1
ste
 en 2

de
 samen (6) opening doorrijgen, aantrekken en draad wegsteken. Haak het tweede 

kersje op dezelfde manier. 

 

Pak nu de groen. Steek je haaknaald in een kersje aan de kant waar je het kersje hebt 

afgewerkt. Haak hier een ketting aan van 25 losse. Pak het andere kersje erbij en steek je 

naald in het gedeelte wat je hebt afgewerkt. Dit kersje haak je vast door een halve vaste te 

gebruiken. Je gaat nu terug langs de ketting met halve vaste. Als je bij het eerste kersje aan 

bent gekomen, breek je het draad en steekt hem weg (het mooiste is om het draad terug in het 

groene steeltje te steken) 

  

 

 

De afwerking: 

 

Aan het bloemetje haak je een ketting van 15 losse. Aan alle andere haak je een ketting van 10 

losse. 

Om het stiek haak je 35 vasten, dan 6 losse (dat wordt het knoopsgat). Haak weer verder om het 

stiek, zo’n 100 vasten. Dan haak je weer 6 losse en weer 35 vasten. Draad breken. Je pakt een 

houtje touwtje knoop en gaat met het deel door beide ogen van de knoop. Maak een knoop achter 

de houten knoop (Ik heb een knoop gebruikt op dezelfde manier hoe je een stropdos knoopt), 

knip het uiteinde kort af. Andere kant net zo. 

 
Verdeel nu de figuren over het lange stuk en zet ze vast. 

Je wagenspanner is klaar! 


