Haakdingen.nl eiermandje / onderzetter voor Pasen
TIPS & TRICKS
TIPS tijdens het haken zijn schuin gezet en paars.
Een toer wordt begonnen met 3 lossen, die tellen als het eerste stokje, en wordt gesloten met een hv in de 3e
L tenzij anders vermeld.
De ronde delen worden gehaakt met haaknaald #3, als je kreeftsteek bij de middenschijf gaat golven neem
hiervoor dan een haaknaald #2½
Let op dat je de 2 buitenste delen precies uit één bol katoen van 125 mtr / 50 gram kunt halen.
Vasthaken van de schijven aan de middenschijf:

Haal de haaknaald uit de lus. Leg je werk even goed plat
op elkaar om te bepalen in welke st van de ms je de
bovenliggende st moet vasthaken. Steek de haaknaald
van boven naar onder door de aangegeven st van de ms.

Steek de haaknaald weer door de lus van de schijf
waarmee je aan het haken bent.

Haal deze lus door de lus van de ms.

Haak verder met de toer waarmee je aan het haken bent.
Vouw de ms naar achteren zodat je hier niet telkens met
je haaknaald in steekt.
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Extra instructie voor het vasthaken van de onderschijf of het vastnaaien van de schijven

Zo zet je de onderschijf vast ten opzichte van de
bovenschijf

De groene draad is ingestoken op de stippellijnen,
hiertussen zitten 7 steken, op de middelste steek (deze zit
dan op de rode lijn) zet je tr 4 van de onderschijf vast

Als je een 1e stk (=3L) vast moet haken, haak dan 2L, haal de lus door de juiste st van de middenschijf en haak de 3e L.

Benodigdheden
•

2 bollen katoen 50 gram / 125 meter (ik gebruikte geel, Catona #403 & groen, Larra #7398)

•

Knitpro haaknaald #3 & evt ook een #2½

•

Klein knoopje

Afkortingen:
L

- losse

mr

- magische ring

hv

- halve vaste

v

- vaste

st

- steek

hstk

- half stokje

stk

- stokje

2stk-sam

– 2 stokjes samenhaken

2dstk-sam

- 2 dubbele stokjes samenhaken

lbg

- lossenboog, Bv. als er staat lbg-2l, betekent dit een lossenboog gehaakt van 2l

vlg

- volgende

al

- achterste lus

vl

- voorste lus

tr

- toer

ms

- middenschijf
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Middenschijf
Toer 1:
12 stk in mr.
Toer 2:
2stk-al in ieder st. (24 stk)
Toer 3:
1stk (=3L) in 1e st, 2stk in vlg st, (1stk in vlg st, 2stk in vlg st) nog 10x herh. (36 stk)
Toer 4:
1stk (=3L) in 1e st, 2stk in vlg st, 1stk in vlg st, (1stk in vlg st, 2stk in vlg st, 1stk in vlg st) nog 10x herh. (48 stk).
Toer 5:
(1stk in vlg 3 st, 2stk in vlg st) nog 11x herh. (60 stk, Ø 8,5 cm)
Toer 6:
(1stk in vlg 2 st, 2stk in vlg st, 1stk in vlg 2 st) nog 11x herh. (72 stk)
Toer 7:
(1stk in vlg 5 st, 2stk in vlg st) nog 11x herh. (84 stk)
Toer 8:
(1stk in vlg 3 st, 2stk in vlg st, 1stk in vlg 3 st) nog 11x herh. (96 stk)
Toer 9:
(1stk in vlg 7 st, 2stk in vlg st) nog 11x herh. (108 stk)
Toer 10:
(1stk in vlg 4 st, 2stk in vlg st, 1stk in vlg 4 st) nog 11x herh. (120 stk)
Toer 11:
(1stk in vlg 9 st, 2stk in vlg st) nog 11x herh. (132 stk)
Toer 12:
(1stk in vlg 5 st, 2stk in vlg st, 1stk in vlg 5 st) nog 11x herh (144 stk)
Toer 13:
(1stk in vlg 11 st, 2stk in vlg st) nog 11x herh. (156 stk, Ø 21 cm)
Toer 14:
156 kreeftsteken (156 st, Ø 21,5 cm)
De middenschijf weegt tussen de 32 en 34 gram
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Boven- & onderschijf
Haak eerst de bovenschijf en daarna volg je dit deel van het patroon nogmaals voor het haken van de
onderschijf.
De boven- en onderschijf heb ik vastgehaakt aan de middenschijf, zodat je later niets vast hoeft te
haken/naaien. Vind je dit lastig dan haak je deze schijven gewoon los.
Toer 1:
Overslaan voor de bovenschijf als je deze vasthaakt aan de middenschijf! Wel haken voor de onderschijf!
12 stk in mr.
Toer 2:
1stk en 1L in iedere st (voor de boven schijf haak je deze in de vl van tr1 ms) . (12 stk, 12lbg-1L)

Bovenschijf
Toer 3:
1stk in 1e stk, 2stk om vlg lbg, 1L, sla 1 stk over, 2stk om vlg lbg, (1stk in vlg stk, 2stk om vlg lbg, 1L, sla 1 stk over,
2stk om vlg lbg) herhaal () nog 4x. (30 stk, 6lbg-1L)

Bovenschijf

Onderschijf
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Toer 4:
Vasthaken aan de middenschijf: haak telkens het 1e stk van de herhaling vast op de 4e tr van ms, (zie foto’s
bij Tips & Tricks), 7 st overslaan en opnieuw in de 8e st van ms vasthaken. Voor het vasthaken van de
onderschijf volg je de extra instructie bij Tips & Tricks.
1stk in 1e 2st, 2stk in vlg st, 1L, 2stk in vlg st, 1stk in vlg stk, (1stk in vlg 2st, 2stk in vlg st, 1L,
2stk in vlg st, 1stk in vlg stk) herhaal () nog 4x. ( 42 stk, 6lbg-1L)

Bovenschijf

Onderschijf

Toer 5:
3stk in 1e stk, 1stk in vlg 3 st, 2L, 1stk in vlg 3 st, (3stk in 1e stk, 1stk in vlg 3 st, 2L, 1stk in vlg 3 st) herhaal () nog
4x. (54 stk, 6lbg-2L)
Toer 6:
Vasthaken aan de middenschijf: haak telkens het 2e stk van de herhaling vast op de 6e tr van ms, (zie foto’s
bij Tips & Tricks), 11 st overslaan en opnieuw in de 12e st van ms vasthaken
1stk in 1e 6st, 2L, 1stk om lbg, 2L, 1stk in vlg 3 st, (1stk in vlg 6st, 2L, 1stk om lbg, 2L, 1stk in vlg 3 st) herhaal () nog
4x. (60 stk, 12lbg-2L)

Bovenschijf
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Toer 7:
1stk in 1e 4 st, 2stk-sam over vlg 2 st, 2L, [1stk, 2L, 1stk] in vlg st, 2L, 2stk-sam over vlg 2 st, 1stk in vlg st, (1stk in
vlg 4 st, 2stk-sam over vlg 2 st, 2L, [1stk, 2L, 1stk] in vlg st, 2L, 2stk-sam over vlg 2 st, 1stk in vlg st) herhaal () nog
4x. (42stk, 12x een stk-sam, 18lbg-2L)
Toer 8:
Vasthaken aan de middenschijf: haak telkens het 2e stk van de herhaling vast op de 8e tr van ms, (zie foto’s
bij Tips & Tricks), 15 st overslaan en opnieuw in de 16e st van ms vasthaken
1stk in 1e 5 st, 2L, 1stk in vlg st, 2L, 1stk om vlg lbg, 2L, 1stk in vlg st, 2L, 1stk in vlg 2 st, (1stk in vlg 5 st, 2L,
1stk in vlg st, 2L, 1stk om vlg lbg, 2L, 1stk in vlg st, 2L, 1stk in vlg 2 st) herhaal () nog 4x. (60 stk, 24lbg-2L)

Bovenschijf
Toer 9:
1stk in 1e 3 st, 2stk-sam over vlg 2 st, 3L, 1stk in vlg st, 2L, 4 hstk in vlg st, 2L, 1stk in vlg st, 3L, 2stk-sam over vlg 2
st, (1stk in vlg 3 st, 2stk-sam over vlg 2 st, 3L, 1stk in vlg st, 2L, 4 hstk in vlg st, 2L, 1stk in vlg st, 3L, 2stk-sam over
vlg 2 st) herhaal () nog 4x. (30 stk, 24 hstk, 12x een stk-sam, 12lbg-2L, 12lbg-3L)
Toer 10:
Met 1hv naar vlg st, 1stk in deze st, 2stk-sam over vlg 2 st, 3L, 1stk in vlg st, 3L, 1hstk in vlg 2 st, 3L, 1hstk in vlg 2 st,
3L, 1stk in vlg st, 3L, 2stk-sam over vlg 2 st, (1stk in vlg st, 2stk-sam over vlg 2 st, 3L, 1stk in vlg st, 3L,
1hstk in vlg 2 st, 3L, 1hstk in vlg 2 st, 3L, 1stk in vlg st, 3L, 2stk-sam over vlg 2 st) herhaal () nog 4x. (24
Stk 24 hstk, 12x een stk-sam, 30lbg-3L)
Toer 11:
Vasthaken aan de middenschijf: haak telkens 2e stk van het blaadje vast op de 11e tr van ms, (zie foto’s bij
Tips & Tricks), 21 st overslaan en opnieuw in de 22e st van ms vasthaken
Met 5hv naar vlg stk, [1stk, 2L, 1stk] in deze st, 2L, 1hstk in vlg 2 st, 2L, 1hstk in 2e L van lbg-3L, 2L,
1hstk in vlg 2 stk, 2L, [1stk, 2L, 1stk] in vlg st, 2L, 1stk in samengehaakte st, sla 1 st over,
1 stk in vlg samengehaakte st, 2L, ([1stk, 2L, 1stk] in deze st, 2L, 1hstk in vlg 2 st, 2L, 1hstk in 2e L van lbg-3L, 2L,
1hstk in vlg 2 stk, 2L, [1stk, 2L, 1stk] in vlg st, 2L, 1stk in samengehaakte st, sla 1 st over,
1 stk in vlg samengehaakte st, 2L) herhaal () nog 4x. (36 stk, 30 hstk, 48lbg-2L)

Bovenschijf
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Toer 12:
1stk in 1e st, 2L, 1stk in vlg st, 2L, 1stk in vlg 2 st, 2L, [1stk, 2L, 1stk] in vlg st, 2L, 1stk in vlg 2 st, 2L, 1stk in vlg st, 2L,
1stk in vlg st, 2L, 2dstk-sam over vlg 2 st, 2L, (1stk in vlg st, 2L, 1stk in vlg st, 2L, 1stk in vlg 2 st, 2L, [1stk, 2L, 1stk]
in vlg st, 2L, 1stk in vlg 2 st, 2L, 1stk in vlg st, 2L, 1stk in vlg st, 2L, 2dstk-sam over vlg 2 st, 2L) herhaal () nog
4x herh (60 stk, 6x een dstk-sam, 54 lbg-2L)
Toer 13:
Vasthaken aan de middenschijf: haak telkens het dstk-sam van het blaadje vast op de 13e tr van ms, (zie
foto’s bij Tips & Tricks), 25 st overslaan en opnieuw in de 26e st van ms vasthaken
1v in iedere st en 2v om iedere lbg-2L. (156 v)

Bovenschijf
Mocht je bij tr 13 nu zien dat je veel kleiner uitkomt dan bij de middenschijf kun je de v ook vervangen door
hstk, bij mij gebeurde dit met de onderste schijf.
Toer 14 bovenschijf: 1hv in iedere st, haak hierbij ook 2 lusjes voor de knoop. De lusjes komen midden boven de
v-steek van het 1e ‘zakje’ en het 3e ‘zakje’. Ik heb hiervoor 4 lossen moeten haken, maar dit is afhankelijk van je
knoop. Als je bij het 5e ‘zakje’ komt kun je hier ook direct je knoop vasthaken, hiervoor knip je een ruime draad af.
Haak 1L, dit is het steeltje voor je knoop, schuif je knoop nu aan het garen, door het 1e gaatje van achter naar voor
en door het 2e gaatje van voor naar achter, trek je knoop nu zo strak mogelijk tegen de gehaakte L, 1hv in de L en
vervolg je weg met hv. Afhechten en klaar. Vind je de knoop vasthaken lastig dan sla je dit over en naai je hem
later vast.

Bovenschijf
Toer 14 onderschijf: 1hv in iedere st.
Als je de boven- en onderschijf tijdens het haken hebt vastgehaakt dan ben je nu klaar. Heb je 3 losse schijven
gehaakt dan moet je ze nu aan elkaar vastnaaien op de manier van de instructie op pagina 3. Let dan op dat je de
bovenschijf ALLEEN vastzet aan de ms en dat je de onderschijf ook ALLEEN vastzet aan de ms.
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GEFELICITEERD! Je eiermandje is nu klaar. Met het knoopje vast een gezellig eiermandje op de paastafel en
platliggend een leuke onderzetter. Let op! Gebruik alleen gekookte eieren of paaseieren!
Heb je vragen over dit patroon probeer dan hulp te zoeken in de FB-groep waarin ik ook dagelijks actief zijn
https://www.facebook.com/groups/619306631548527/?fref=ts
Of neem contact met mij op via de mail: mailto:dianne@haakdingen.nl?subject=vraag over eiermandje

Het patroon voor dit eiermandje is gemaakt aan de hand van een souvenir die ik jaren geleden van mijn ouders kreeg
vanuit Portugal, een broodmandje gemaakt van stof is superhandig omdat je hem plat kunt opbergen als je hem niet
nodig hebt. Voor jullie is deze uitgewerkt tot een gehaakt eiermandje die gezellig staat op de paastafel.
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