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Paashaakpatroon 

Paashaasje 

 

Paashaakpatroon 

Paashaas of paashaasslinger 

 

 
 

Paashaas met pompom-staart 

 

Gemakkelijk te maken met garen wat je over hebt.  
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Nodig: 

▪ Garen in konijnenkleurtjes 

▪ Wit garen voor de staartjes 

▪ Haaknaald passend bij de dikte van het garen 

▪ Schaar 

▪ Naald 

  

De gehaakte konijntjes worden in de rondte gehaakt. Haak 4 lossen, vorm een ring met 

en halve vaste in de eerste losse. 

 

TOER 1: Haak 3 lossen en 16 halve stokjes in de kettingsteekring. Als je niet weet hoe je 

de Amerikaanse halve hoge haaksteek moet haken, is hier een video: 

https://www.youtube.com/watch?v=tcFcKv-hLn4. 

 

http://www.triggr.nu/
mailto:info@triggr.nu
https://www.youtube.com/watch?v=tcFcKv-hLn4.
https://www.youtube.com/watch?v=tcFcKv-hLn4
http://www.sewhistorically.com/wp-content/uploads/2017/03/Crochet-Easter-Bunny-Garland-Tutorial-Free-Pattern-2.jpg


www.triggr.nu - info@triggr.nu - 0623071268 

 

 

 

Werk af met een losse steek in de derde kettingsteek. 

 

 

TOER 2: Haak 3 lossen, een half stokje en een stokje in de derde losse van de laatste 

toer. Haak een halve stokje en een halve hoge haaksteek in de eerste halve stokjes van 

de laatste toer. 
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KONIJNTJE OREN: 7 lossen, begin te haken in de derde losse: haak een half stokje, twee 

stokjes, een half stokje en een vaste.  

 

Maak nog een zelfde oor.  
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Schuif de steek in het eerste halve stokje van ronde 1 - en je gehaakte paashaas is klaar! 
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Afgewerkte gehaakte paashaas 

Maak nu mini pom-poms voor de konijnenstaarten. 
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DE SLINGER: Om de gehaakte konijntjeskrans af te maken: Haak ongeveer 10 of 20 

lossen, steek in een konijnenoor, maak weer 10 tot 20 lossen en bevestig het volgende 

konijn. 

 

 

Veel plezier ermee!  

Haakcafé van stichting !Triggr 

www.triggr.nu 

info@triggr.nu 

06-23071268 
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