
Je komt alles te weten  
over de kerstboompjesactie
Een interview met Klazien Würsten
En nog veel meer!

Vol met inspiratie!

Nr. 2
2020



Inhoudsopgave
3. Voorwoord

4. Zelf(gemaakte) slingers ophangen

5. De pannenlappen van oma Bos

6.  Kerstboompjesactie

7.     Hoe werkt het Dorcas 
Handwerkatelier

7.   En wat denk je van….?

8.   Hippe babyhoodie

9.   Haak maar raak!

10.  Punniken is hip

11.    Mag ik u voorstellen….?  
Klazien Würsten

12   Haak maar raak!

13.  Sleutelhanger zonder sleutels

14.   Een sjaal met een beetje meer 
warmte 

2

10

6

12

Redactie & Fotografie: Janet Klein & Margriet Visser | Vormgeving: Moniek Bertens, studio Duotoon 
www.dorcas.nl | www.dorcas.nl/handwerkatelier

http://www.dorcas.nl/
http://www.dorcas.nl/handwerkatelier


Dat handwerken gezond is, is inmiddels bewezen. Het vermindert ons 
stresshormoon, het zorgt voor een lagere hartslag en je bloeddruk kan er zelfs 
door verlaagd worden. Voorwaarde is wel dat je iets doet wat je al onder de knie 
hebt (ik herinner me nog mijn eerste breiwerk op school; dat was absoluut niet 
stressverlagend! ;-). 

Bij het Dorcas Handwerkatelier voegen we daar graag nog een positief effect aan 
toe: een goed gevoel. Want we handwerken omdat we daar plezier in hebben, 
maar we doen dat ook nog met een doel. Namelijk: de projecten van Dorcas. 
Samen brengen we mensen in nood of in moeilijke omstandigheden tot bloei. 
Nemen we een stukje zorg bij hen weg. Blijvend. En zo wordt ons handwerken 
ineens levensveranderend.  

Dit patronenblad is bedoeld om je te inspireren. Maar ook om je te laten zien 
welke creaties erg gewild zijn. Maar alle goede ideeën zijn natuurlijk meer dan 
welkom. Ook wij laten ons graag inspireren. We hebben een besloten groep op 
Facebook. Als je nog geen lid bent: weet je welkom!  
https://www.facebook.com/groups/495408544152745

Daarnaast zijn wij te bereiken via het e-mailadres:  
handwerkatelier@dorcas.nl. Wij vinden het leuk om te lezen welke bijdrage jij 
levert.

Veel dank dat je meedoet met het Dorcas Handwerkatelier! 

VOORWOORD

Margriet Visser (links) en Janet Klein (rechts)
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Zet 26 steken op. Er worden 
alleen ribbels gebreid. 

Brei naald 1 en 2 recht. 

Brei naald 3 tot aan 3 steken 
voor het einde. Brei dan 2 steken 
samen en brei de laatste steek.

Herhaal naald 1 t/m 3 totdat er 
nog 3 steken op de naald staan. 
Brei deze 3 steken samen en 
kant af. Herhaal dit totdat er 
voldoende vaantjes zijn voor de 
slinger.

Werk de losse draadjes zoveel 
mogelijk onzichtbaar weg. Haak 
nu een koord van lossen van 
ca. 30 cm lang. Ga verder met 
vasten, langs de bovenrand van 
het eerste vaantje. 

Vervolg met een koord van 
lossen, net zo breed als de 
bovenzijde van het zojuist 
vastgehaakte vaantje en haak 
vervolgens weer een vaantje vast 
(met of zonder koord van lossen 
ertussen. Wanneer het laatste 
vaantje bevestigd is, haak dan 
nog een koord van lossen van ca. 
30 cm en kant af. 

Slingers kunnen natuurlijk ook 
gehaakt worden! 

Begin met een opzetlus en haak 
3 lossen. Haak nu een vaste in de 
eerste losse en haak een losse.

Keer het werk. Haak nu twee 
vasten in de vaste van de vorige 
toer en haak een losse.

Keer het werk. Haak in elke vaste 
van de vorige toer een vaste. 
Haak in de laatste vaste 2 vasten. 
Eindig met een losse. Herhaal 
deze toer totdat het vaantje de 
gewenste grootte heeft. Haak bij 
de laatste toer op het eind geen 
losse maar hecht de draad af.

Zelf(gemaakte) slingers ophangen
Kort voor het Dorcas Handwerkatelier ontstond en we inspiratie voor het atelier verzamelden, stuurde ik 
onze collega Alice een patroon van een gebreide vlaggetjeslijn. “Leuk!”, schreef ze terug. “Mijn dochter 
is in juni jarig. Graag zachte kleurtjes.” Zo’n uitdaging kun je natuurlijk niet laten liggen. Dus ik ging 
breien, voor het eerst sinds jaren. De slinger kwam op tijd af en er volgden er nog meer. Want het is bijna 
verslavend, dat werken met al die vrolijke kleuren en het snelle, feestelijke resultaat. Hieronder staat het 
basispatroon. Maar er zijn natuurlijk allerlei varianten te bedenken. Want er is altijd wel een reden om een 
slinger op te hangen! 

Er zijn allerlei varianties te bedenken.  
Zo zag ik een tijdje geleden een slinger met gehaakte, 
vierkante vaantjes (van vasten) waarop allerlei figuren 

geborduurd waren, zijn er slingers met allerlei leuke 
steken of patronen te bedenken en natuurlijk ook de 

slingers die genaaid zijn van vrolijke lapjes stof! 

Nodig: 
Breigaren, minimaal 3 verschillende kleuren, geschikt voor naalden 3 of 4  
Breinaalden, afhankelijk van dikte van het breigaren, nr. 3 of nr. 4 
Stopnaald

Werkwijze: 

Uit 100 gram 
breiwol worden 
ca. 6 vaantjes 
gebreid 
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Mijn oma was al 80 jaar oud toen ik geboren werd. Voor elk van haar kleinkinderen - het waren er in totaal 
maar liefst 34 - had ze pannenlappen gehaakt. Zelfs meerdere sets. En dus haakte ze toen ik wat ouder was 
(en zij helemaal!) ook nog pannenlappen voor mij, in kleuren die toen modern waren: bruin, oranje en geel. 

Na 25 jaar intensief gebruik in de keuken, waren mijn retro-pannenlappen aan vervanging toe. Maar omdat 
er niets boven de pannenlappen van oma Bos gaat, zat er maar één ding op: uitzoeken hoe ze gemaakt zijn 
en ze zelf gaan haken. 

1e toer. Wikkel de draad 5 keer om je vinger. Duw de 
haaknaald onder de gewikkelde draden door en haal er 
een lus onderdoor. Haak nu een vaste over de gewikkelde 
draden heen. 

Schuif de ring draden voorzichtig van de vinger en haak 
nu zoveel mogelijk vasten in de ring. 

2e toer. Wanneer de ring vol gehaakt is, haak je 2 lossen. 
Dat is het eerste stokje. Haak vervolgens 3 stokjes, 1 losse 
en 4 stokjes. In totaal heb je nu 8 stokjes gehaakt (bij 
haaknaald 3 zorg je voor 10 stokjes en bij haaknaald 2,5 
voor 12 stokjes). Haak 2 lossen en keer het werk. 

3e toer. Haak nu op elke steek van de vorige toer een 
stokje. Haak om de losse in de vorige toer: 1 stokje, 1 
losse, 1 stokje. En haak vervolgens verder met stokjes tot 
het einde van de toer. Haak vervolgens 2 lossen en keer 
het werk. 

4e t/m 18e toer. Blijf deze toer herhalen totdat de 
pannenlap voldoende grootte heeft (bij mij was dat na 
18 toeren maar dit kan natuurlijk per katoensoort wat 
verschillen). 

19e toer. Haak nu bij een oneven toer op elke steek van de 
vorige toer 2 stokjes. Haak om de losse in de vorige toer 
3 stokjes. En haak vervolgens verder met stokjes tot het 
einde van de toer. Haak dan 1 losse en keer het werk.

20e toer. Haak nu op elke steek van de vorige toer een 
vaste. 

Afwerken. Aan het einde van de toer doorgaan met vasten 
langs de randen van het werk (bij de lus in elke vaste een 
vaste) totdat de hele pannenlap is omgehaakt. 

Hecht vervolgens de draad af. 

Er kunnen precies  
2 pannenlappen uit  

één bol katoen  
gehaakt worden

Werkwijze: 

DE PANNENLAPPEN
van oma Bos

Nodig:
1 bol katoen (100% katoen) voor 
haaknaald nr. 4*  
 
1 haaknaald nr. 4  
 
Stopnaald en schaar

*De pannenlap op de foto is gemaakt 
met katoen voor haaknaald 2,5; zie de 
beschrijving voor de juiste hoeveelheid 
steken bij minder dikke katoen
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In de besloten Facebookgroep (zie de link in het 
voorwoord), is het patroon al gedeeld en de eerste 
200 kerstboompjes zijn klaar! Stel je nou eens 
voor dat wij er met elkaar 1000 stuks kunnen 
maken? Als we die voor € 2,50 per stuk verkopen, 
hebben we € 2500,- voor de allerarmsten bij 
elkaar gem(h)aakt! Doe je mee?

Werkwijze:
1e toer. Zet 2 lossen op.

2e toer. Haak in losse die het verste vanaf de 
haaknaald is 2 vasten en haak een keerlosse.

3e toer. Haak nu in elke vaste een vaste. Haak 
in de laatste vaste 2 vasten. Eindig met een 
keerlosse.

4e toer en verder: Herhaal de 3e toer totdat je  
23 vasten op rij hebt. Hecht nu af. 
Maak dit driehoekje 2 keer. 
 
Kies nu een contrasterende kleur en haak nu aan 
in de 9e vaste 5 vasten voor 'de stam'. Eindig met 
een keerlosse. 
Herhaal dit totdat je 4 toeren gehaakt hebt. Hecht 
de draad af. 
 
Borduur nu met kruissteekjes de 'ballen' in de 
boom. Doe dit op beide boompjes. 
 
Haak nu beide boompjes om. 
Haak vervolgens beide boompjes op elkaar en vul 
deze met kussenvulling e.d. 
 
Rijg nu een draadje door de bovenzijde zodat het 
boompje een hanger wordt.

Nodig:
Katoen, geschikt voor haaknaald nr. 2,5 of 3 in 
gezellige, vrolijke kleuren. Maak je restjes maar op! 

1 haaknaald nr. 2,5 of nr. 3

Stopnaald

Lees op de  
volgende pagina hoe je 

zelfgemaakte artikelen in 
kunt leveren en hoe Dorcas 

dat verkoopt.

Kerstboompjesactie
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Als jij ook dingen hebt gemaakt die wij kunnen 
verkopen, dan mag je dat inleveren of opsturen 
bij Dorcas regio-depot in Hasselt.

Dorcas regio-depot Hasselt 
t.a.v. Handwerkatelier  
Boerweg 12 
8061 PH Hasselt

Hier worden de artikelen voorzien van een 
kaartje “gemaakt door de vrijwilligers van 

Dorcas”. Inmiddels hebben we al vier Dorcas-
winkels die artikelen van het Handwerkatelier 
verkopen. Het streven is natuurlijk dat er 
straks zoveel voorraad is, dat we veel meer 
winkels kunnen bevoorraden. 

Onze droom is een eigen Dorcas-lijn met door 
vrijwilligers ontworpen patronen die wij in 
grote getalen kunnen laten maken. Hiervoor 
zoeken wij nog mensen. Als je iemand weet, 
breng ons daarmee in contact. 

HOE WERKT HET DORCAS 
HANDWERK ATELIER
Wij, vrijwilligers van het Dorcas Handwerk atelier, maken samen mooie artikelen die verkocht kunnen 
worden. Het is belangrijk dat het eigentijds is, dat verkoopt het beste. 

Dit is maar een greep uit de mogelijkheden. Er is natuurlijk nog veel meer! Laat dus 
je creativiteit gerust de vrije loop gaan. Voor het Dorcas Handwerkatelier is slechts 
belangrijk dat de creatie netjes gemaakt is, dat het een trendy artikel is en dat het 
gemaakt is met modieuze kleuren. En natuurlijk: dat het met liefde gemaakt is. Want dát 
geeft handgemaakt immers precies dat beetje meer! 

En wat denk je van...?
In deze uitgave staan een aantal werkbeschrijvingen. Maar er is natuurlijk nog véél meer 
mogelijk. Een aantal ideetjes op een rij: 

• Houten vogelhuisjes of 
pindakaaspothouders

• Poppenkleding voor een 
Babyborn-pop (Gehaakt, 
gebreid of genaaid)

• Kleding voor jonge 
kinderen

• Gehaakte manden 

• Kerstboomdecoraties

• Babyslofjes

• Gebreide of gehaakte 
mutsen

• Poppenponcho’s

• Gebreide of gehaakte 
kinderboekfiguren 
(Nijntje, Dikkie Dik, 
Rupsje Nooitgenoeg, etc.)

• Knuffeldoekjes voor baby’s

• Tuinaccessoires van oud 
servies

• Waxinelichthouders van 
natuurlijke materialen

• Gehaakte rammelaars

• Hoezen voor kussens 
(gebreid, gehaakt, 
genaaid, geborduurd)

• Houten tekstborden met 
teksten als ‘Welkom’, 
‘Home’, ‘Kitchen’, etc. 
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Hippe babyhoodie
 
 

Een tijdje terug was ik bij een echte oma. Nee, ze zag er niet als een oma uit. Het is een 
energieke dame die volop in het leven staat en dat ook in alle opzichten uitstraalt. Ze liet me een 

handgemaakte babycape zien. En ze straalde toen ze me vertelde dat ze nóg een keer oma zou gaan 
worden. Inmiddels is haar kleinzoon geboren: een mooie, gezonde knul die na het badderen heerlijk 

in deze zachte, warme babyhoodie wordt gewikkeld die met zoveel liefde voor hem is gemaakt. 

3 bollen breigaren geschikt 
voor haaknaalden nummer 5 
(bijv. Royal van Zeeman)

Breinaalden nummer 5

Stopnaald en schaar

Zet 140 steken op.

Brei 16 naalden recht (dat zijn  
8 ribbels).

---------------------------------------------

Brei nu: 10 steken recht, 20 
steken averecht, 20 steken 
recht, 20 steken averecht, 
20 steken recht, 20 steken 
averecht, 30 steken recht. 

Brei de volgende naald: 
30 steken recht, 20 steken 
averecht, 20 steken recht, 20 
stekend averecht, 20 steken 
recht, 20 steken averecht, 10 
steken recht. 

Herhaal dit totdat de blokken 
ca. 5 cm lang zijn. 

Brei nu in de heengaande 
naald: 30 steken recht, 20 
steken averecht, 20 steken 
recht, 20 stekend averecht, 
20 steken recht, 20 steken 
averecht, 10 steken recht.

Brei de volgende naald: 
10 steken recht, 20 steken 
averecht, 20 steken recht, 20 
stekend averecht, 20 steken 
recht, 20 steken averecht, 30 
steken recht. 

--------------------------------------------

Herhaal het deel tussen de 
stippellijntjes totdat je 6 
blokken van ca. 5 cm hebt 
gebreid (zorg ervoor dat elk 
blok even groot is!). 

Brei nu nog 16 naalden recht 
(dat zijn 8 ribbels). 

Daarna afkanten. 

Nu gaan we verder met de 
capuchon:

Naald 1: Zet 1 steek op en 
vermeerder die met 1 steek.

Naald 2: Brei de volgende naald 
recht. 

Naald 3: Brei de steken recht en 
1 vermeerder met 1 steek.

Naald 4: Brei de volgende naald 
recht.

Naald 5: Brei de volgende naald 
recht en vermeerder de 1e en de 
laatste steek met 1 steek. 

Naald 6: Brei de volgende naald 
recht.

Herhaal naald 5 en 6 totdat 
er 43 ribbels zijn. Daarna 
afkanten. 

Naai vervolgens de hoodie in 
één van de hoeken van het 
dekentje vast. 

Kies modieuze kleuren 
voor dit hippe handwerk.  

Belangrijk is dat het 
gebruikte garen zacht is 
en gemakkelijk droogt. 

Nodig: Werkwijze: 
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Haak maar raak!

Haken en borduren
Een sjaal haken en erop borduren? Het effect 
is geweldig. Kijk op https://bit.ly/2EpGZlh en 
laat je fantastie gaan! 

Haken is momenteel één van de meest populaire hobby’s bij vrouwen.  
Maar ook mannen haken. Bekende hakers zijn Joep (mutsen),  

DenDennis (knuffels) en Zabbez (bloemenpoppen). 

Haken is gezond! Wanneer je bezig bent 
met haken, maken je hersenen extra 

gelukshormonen aan.

BLOEMPOT
HOESJE 
Een hoesje voor een 
appelmoesje. Zo staat het op 
de website. Maar al snel zie je 
dat je van de simpelste potjes 
geweldige modeaccessoires 
kunt maken wanneer je het 
omhaakt. Inspiratie vind je op  
https://bit.ly/2SafaWn 

GEHAAKTE BABYSCHOENTJES 
Wat is er schattiger dan gehaakte babyschoentjes? En ze 
zijn nog lekker warm ook! Leuk om te maken èn leuk om 
te geven. https://bit.ly/2RUPgWm

Je hoeft je nooit 
meer te vervelen. 
Want als haken 
je hobby is, zijn 
de mogelijkheden 
eindeloos. En haken 
kun je overal: thuis, 
in de trein, langs 
het sportveld, in 
de wachtkamer 
en zelfs voor de 
televisie. 
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Nodig: 
Zacht en stevig brei- of haakgaren dat niet snel pluist of split |  

Punnikset (of punnikklosje met haaknaald) | Decoratieve houten knoop | Schaar & stopnaald

Als kind leerde ik al jong punniken. Met veel geduld werkte ik urenlang aan meters koord maar 
ik wist nooit goed wat ik er daarna mee moest doen. Tot ik dit voorbeeld voorbij zag komen op de 
Facebookboekpagina van het Dorcas Handwerkatelier. Wat een leuke armband! Mogelijk in allerlei 

kleuren, soorten en maten én in de winter nog lekker comfortabel ook! 

Punnik een koord. Op Youtube 
zijn verschillende filmpjes te 
vinden waarin deze techniek 
eenvoudig wordt uitgelegd. 

Ga door totdat de juiste lengte 
is bereikt: tweemaal de dikte 
van je pols + 2 centimeter. 

Bevestig het begin en het 
uiteinde aan elkaar zodat een 
ring ontstaat. 

Leg de ring op tafel en druk 
de ring tegen elkaar zodat 
een rechte lijn ontstaat. 
Zorg ervoor dat de sluiting 1 
centimeter van de bovenkant 
af ligt. Wikkel een draad over 
beide zijden ter hoogte van de 
sluiting (er ontstaat bovenaan 
nu een kleine lus) en bevestig 
hierop de houten knoop. 

Wikkel aan de andere zijde op 
ca. 1-2 cm van de onderkant 
een draad zodat ook hier 
een soort lus ontstaat. Het is 
belangrijk dat deze lus om de 
houten knoop heen past (en 
tegelijk ook niet te los zit). Zet 
de draad vast. 

De armband is nu klaar. 
Wikkel deze om de hand en 
doe de lus om de knop zodat 
de armband gesloten is en om 
de pols blijft zitten. 

Let op: breiwol rekt altijd wat. 
Het kan zijn dat de armband na 
verloop van tijd wat slap wordt. 
Dit valt te voorkomen door het 
gebruik van een stukje elastiek 
in het gepunnikte koord. 

Werkwijze: 

Op Pinterest zijn tal van ideeën te vinden met gepunnikt koord! Zo zag ik 
bloemen (french knitting flowers), kettingen en allerlei figuren - bijvoorbeeld 
woorden - van gepunnikt koord met staaldraad erin. Uiteraard zijn er ook 
ideeën toegevoegd aan de Pinterest-pagina van het Dorcas Handwerkatelier! 

PUNNIKEN is hip!
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Klazien, hoe ben je bij Dorcas 
terechtgekomen?  
Ik ben al meer dan 30 jaar bij 
Dorcas betrokken. Het eerste 
contact was via een zwager 
die toen al naar Roemenie 
afreisde en Dorcas nog CSHG 
(Christelijke Stichting voor Hulp 
aan Gewetensvervolgden) heette. 
Ik was enthousiast over het werk 
van Dorcas en ben daarna al snel 
lid geworden van een werkgroep. 
Later zijn mijn man Cees en ik 
een depot gestart en inmiddels 
is dat uitgegroeid tot het Dorcas 
regiodepot in de polder bij 
Hasselt.  
 
Wat motiveert je om voor Dorcas 
te werken?  
Dat is de liefde voor de naaste, 
vanuit de liefde van de Heere 
Jezus. De verzen uit Matteüs 25 
inspireren mij altijd weer: “Want 
ik had honger en jullie gaven mij 
te eten….” 
 
Wat trekt jou aan in het Dorcas 
handwerkatelier? 
Dat zoveel vrouwen handwerken 
en zich met hun creativiteit 
willen inzetten voor het werk 
onder de allerarmsten …. om 
dat te bundelen en te faciliteren, 
super toch! 
 
Welke werkzaamheden doe jij 
binnen het handwerkatelier? 
Ik stel ruimte beschikbaar. In ons 
regiodepot hebben we daarvoor 

de mogelijkheid. Ik ontvang 
daar alle handwerkmaterialen 
en sorteer ze. Daarnaast komen 
alle handgemaakte creaties voor 
het Dorcas Handwerkatelier 
bij mij binnen. Ik sorteer het 
en bepaal voor welke prijs het 
wordt verkocht. En daarna breng 
ik het naar de Dorcas Winkel 
in Genemuiden. Daar is een 
speciale handwerkkast ingericht. 
En die verkoop loopt fantastisch!  

Ben je zelf ook creatief? 
Ja, ik ben eigenlijk altijd wel 
met iets bezig. Ik houd van 
naaien, breien en haken. Ik maak 
regelmatig poppenkleertjes, 
schorten en wasknijperschorten, 
tasjes en pannenlappen.  

Je hebt een opslagruimte. Wat 
voor materiaal is er beschikbaar 
en kan het gehaald worden? 
Momenteel heb ik veel 
lappen stof, bijvoorbeeld voor 
poppenkleertjes of voor het 
naaien van kinderkleding. Ook is 
er haakkatoen waar je hele leuke 
pannenlappen mee kunt maken. 
En ja: iedereen mag langskomen 
om materiaal uit te zoeken. Er is 
een ruime voorraad! Wel graag 
even vantevoren bellen zodat ik 
weet dat je komt. 

Welk handwerk verkoopt 
het beste? Waar is het meest 
behoefte aan? 
Er is veel behoefte aan gebreide 
sokken voor volwassenen. 

Het liefst van materialen als 
Noorse wol. We hadden een 
grote voorraad, maar we zijn er 
doorheen. Dus sokkenbreisters 
van Nederland: aan de slag voor 
Dorcas! 
Maar ook poppenkleertjes 
verkopen heel goed: luiers, 
poncho’s, pakjes, slabbetjes, 
kleine poppensokjes.  
Eigenlijk verkoopt het zo goed 
allemaal dat we de vraag niet aan 
kunnen!  
 
Heb je nog tips voor de leden van 
het Dorcas Handwerkatelier?  
Jazeker! Laten we mooie trendy 
dingen maken, in hippe kleuren. 
Want dat verkoopt goed! Het is 
vooral belangrijk dat het creaties 
zijn die passen in deze tijd, bij de 
trends voor kleding en wonen. 
Gewoon mooie dingen waar je 
zelf ook graag geld voor uit zou 
willen geven. En: het Dorcas 
Handwerkatelier mag nog wel 
groeien. De voorraad mag veel 
groter worden zodat we meer 
winkels kunnen voorzien en 
verkooptafels gevuld kunnen 
worden. Dus laten we vooral 
lekker door blijven haken, 
breien, naaien, zagen, timmeren, 
of op welke manier dan ook de 
handen uit de creatieve mouwen 
steken! Want dankzij al die 
mooie creaties kan er blijvende 
verandering worden bereikt in 
het leven van de allerarmsten. En 
dáár doen we het allemaal voor! 

In deze nieuwe rubriek stellen wij u elke keer een enthousiast  
lid van het Dorcas Handwerkatelier voor. Ditmaal: Klazien Würsten. Klazien 
woont in Hasselt, is 59 jaar oud, getrouwd met Cees en werkt in een 
woonzorgcentrum. In haar vrije tijd is Klazien beheerder van het depot van 
het Dorcas Handwerkatelier en is  
ze enthousiast bezig met verkoop van alle handgemaakte  
creaties via Dorcas Winkel Genemuiden.

MAG IK U VOORSTELLEN…? 

Een kennismaking met enthousiaste leden 
van het Dorcas Handwerkatelier

Klazien Würsten
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Haak maar raak!

GEHAAKTE LAMP  
OF LAMPION
Een gehaakte lamp of lampion maakt een kinderkamer 
al snel heel erg gezellig. Een geweldig voorbeeld van 
een lampion die je als lamp kunt gebruiken staat op 
het Wolplein: https://bit.ly/2Pu36NV  
Mooi in allerlei kleuren!

Haken is heel ontspannend. Door de repeterende bewegingen 
komen lichaam en geest tot rust. Wanneer je voor het slapen 

gaan haakt, val je sneller in slaap.

Colsjaal 
De colsjaal van Juf Betsy was in 2019 één van de 
populairste haakpatronen. Je vindt het gratis patroon op 
https://www.jufsas.com/post/betsy

Gehaakte pannenlappen 
Gehaakte pannenlappen heb je 
in allerlei soorten maten. Leuke 
accessoires voor in de keuken. 
https://schachenmayr.com/en/
free-patterns/rabbit-and-chicken-
potholders-w9943ab
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Babybornpop kleertjes 
Gehaakte poppenkleertjes voor de 
Babybornpop zijn populair. In 
de Facebookgroep ‘Baby Born  
Patroontjes van Lizzy Jan’ vind 
je allerlei gratis patronen in de  
juiste maatvoering.  

https://www.facebook.com/
groups/1121273874741522



Nodig:
Sleutelhanger of musketonhaakje 

Lintjes en kantjes (in verschillende 
kleuren, diktes etc.)

Kralen, bedeltjes, etc.

Naald en draad

Transparante lijm

(Kartel)schaar

Werkwijze: 
Knip van de lintjes een stukje met een lengte van  
25 centimeter. Rijg aan één van de dunne lintjes een aantal 
kralen en maak onderin het lintje een knoopje zodat de 
kraaltjes er niet af kunnen. Bevestig eventuele accessoires 
(zoals naamkralen of vilten figuren) aan een lintje. Doe 
alle lintjes door de sleutelhanger of met musketonhaakje. 
Naai de linten vast, zo dicht mogelijk bij het ijzer. Knip 
daarna de lintjes op de gewenste lengte en werk de 
onderzijde af met doorzichtige lijm of kleurloze nagellak 
om rafelen te voorkomen. Knoop daarna eventueel een 
klein strikje over de bovenzijde van de lintjes (om de 
naaisteekjes weg te werken).

Damesshirts hebben vaak lusjes 
aan de binnenzijde (voor het 
ophangen van het shirt). Zelf 
vouw ik mijn shirts altijd; de 

lusjes - meestal mooie, smalle, 
glimmende lintjes - knip ik 
eruit voor een bekende van 
me die regelmatig dit soort 
sleutelhangers maakt. Ideaal 
lint om de kraaltjes aan te 

bevestigen!

SLEUTELHANGER
zonder sleutels

Vreemd genoeg heb ik aan mijn sleutels geen sleutelhanger, alleen maar een ringetje. Maar ik heb wel 
een sleutelhanger aan mijn tas hangen! Met daaraan een stoffen uiltje dat gemaakt is in Egypte en een 
heleboel leuke lintjes en kraaltjes. En wat staat het leuk aan mijn tas! Zonde om zoiets leuks aan mijn 
sleutels ìn mijn tas te verstoppen! Met allerlei leuke materialen wordt een sleutelhanger een persoonlijke 
modeaccessoire. Kralen, linten, kantjes, bedeltjes, naamkralen, vilten figuurtjes … het is allemaal 
mogelijk. O ja... en sleutels kunnen er natuurlijk ook aan gehangen worden. 
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Bedankt voor je bijdrage   en tot ziens!

Janet & Margriet

Sjaal breien 
Nodig:
3 bollen breigaren, naalddikte 6

Breinaalden dikte nr. 6

Schaar en stopnaald

 
Werkwijze: 
Zet (een oneven aantal) steken op tot je de 
gewenste breedte van de sjaal hebt bereikt. 

Naald 1. Haal de eerste steek af. Brei nu 1 
recht, 1 averecht, 1 recht, 1 averecht, …. 
totdat alle steken van de naald gebreid zijn.

Naald 2. Haal de eerste steek af. Brei nu 1 
averecht, 1 recht, 1 averecht, 1 recht, …. 
totdat alle steken van de naald gebreid zijn. 

Herhaal naald 1 en 2 totdat de gewenste 
lengte van de sjaal bereikt is. Hecht nu het 
breiwerk af. 

Sjaal haken 
Nodig:
3 bollen breigaren, naalddikte 6

Haaknaald dikte nr. 6 en dikte nr. 7 

Schaar en stopnaald

 
Werkwijze: 
Toer 1. Je haakt deze sjaal in de lengte. Haak een 
ketting van lossen, zo lang als de sjaal moet zijn. 
Doe dit met haaknaald nr. 7 om te voorkomen 
dat de sjaal krom trekt. Haak 2 keerlossen.

Toer 2. Haak in elke losse een half stokje. Haak 
aan het einde weer 2 keerlossen en keer het 
werk.

Toer 3. Haak in de achterste lus van elke steek 
een half stokje tot aan het einde van de toer. 
Haak 2 keerlossen en keer het werk. Herhaal 
deze toer totdat de sjaal de gewenste breedte 
heeft. Hecht af door de draad af te knippen en 
‘door de steek’ te trekken.

Jaren geleden is vlakbij mijn woning een natuurgebied aangelegd. 
Wat in eerste instantie leek op een parkje, is inmiddels uitgegroeid tot 
een schitterend bos. De winter is daar mijn favoriete seizoen. Als de 
plas bevroren is en er een laagje rijp over de gevallen bladeren ligt. Op 
zo’n mooie winterdag wandel ik daar graag, weggedoken in een dikke 
winterjas en een comfortabele sjaal. Liefst een handgemaakte sjaal. 
Want een sjaal die met liefde gemaakt is, geeft immers altijd nét een 
beetje meer warmte. 

Een sjaal 
met een beetje meer warmte 


