
 
 

 
 
 
 
 
 

Voorjaars Onderzetter 
 

Happiness with Yarn 
www.happinesswithyarn.com 

http://www.happinesswithyarn.com/


 

Benodigdheden 
 
Garen*, ik gebruikte de Fabulous van Yarn and Colours. Maar ByClaire Softmix of Durable Cosy 
kunnen ook prima. 
Haaknaald 5mm 
Stopnaald 
* natuurlijk kan je ze ook van dun katoen haken, ze worden dan alleen kleiner. 

 
Volg het haakpatroon of het haakdiagram onderaan het patroon. 
Ik haakte elke toer met een andere kleur. Hecht dus aan het einde van de toer de draad af en hecht 
aan het begin van een nieuwe toer steeds een andere kleur aan. 
 
Toer 1 
Start met een magische ring. 
Haak 3 lossen (telt als 1ste stokje) en 11 stokjes in de ring. Sluit met een halve vasten in de 3de 
lossen van het 1ste stokje. (12 stokjes) 
Toer 2 
Haak 3 lossen (telt als 1ste stokje), haak in dezelfde steek nog 1 stokje. Haak daarna tussen elk 
stokje van de vorige toer 2 stokjes. Sluit met een halve vasten in het 1ste stokje. (24 stokjes) 
Toer 3 
Start met een vasten tussen een groepje van 2 stokjes van de vorige toer. Haak 3 lossen, sla 2 
stokjes over en haak een vasten. Herhaal 
dit rondom en sluit met een halve vasten. 
( Je haakt 12 vasten en 12 ‘boogjes’ van 
3 lossen) 
Toer 4 
Start met een vasten op het boogje van 3 
lossen van de vorige toer. Haak 3 lossen 
en daarna weer een vasten op het 
volgende boogje. Herhaal dit rondom en 
sluit met een halve vasten.  ( Je haakt 12 
vasten en 12 ‘boogjes’ van 3 lossen) 
Toer 5 
Hecht aan om een boogje van 3 lossen 
van de vorige toer. Haak 3 lossen (telt als 
1ste stokje), haak 3 stokjes om hetzelfde 
boogje. Haak 1 vasten op de vasten van 
vorige toer, haak 4 stokjes om het 
volgende boogje. Herhaal dit rondom en 
sluit met een halve vasten.  
 
De onderzetter is klaar. Werk alle 
draadjes weg. 

 
 
 
 
 
 

Dit is een gratis werkbeschrijving van Happiness with yarn, door Mabel Gaiser. 
 De beschrijving en foto’s zijn eigendom van Happiness with yarn en enkel bedoeld voor privégebruik. 
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