
Haakpatroon paaseieren voor de paastak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat heb je nodig: 

• Durable Glam Crème, wit en groen. 

• Durable haakkatoen nr. 8 wit en ecru. 

• 14 bruine eieren of 14 eieren goudkleurig. Ik 

kocht ze bij de Xenos.  

• Haaknaald 2.0 mm  

• Maasnaald 

• Jute touw om op te hangen 

• Paas takken. Ik gebruikte takken van de 

kersenboom. Maar een kronkelhazelaar is ook 

mooi.  

 

 

 



 

Totaal 6 patronen; Met Durable glam 2 patronen en Durable haakkatoen nr. 8 4 

patronen. Ik heb haaknaald 2.0 mm gebruikt omdat ik de eieren strak wilde 

omhaken. Ik merkte dat Durable nr. 8 ecru iets dikker garen is dan de witte. Let 

daar dus op met haken. Het hoesje moet mooi om de paaseieren passen. 

Durable Glam heb ik ook gehaakt met haaknaald 2.0 mm, dat is wel lastig. Lukt 

dit niet dan pak je een grotere naald. Het hoesje kan dan wel iets te ruim om je 

ei worden.   

Haaksteken en afkortingen: 

l losse 

hv halve vaste 

v vaste 

stk stokje 

dstk dubbelstokje 

Je haakt rond en sluit elke toer met een hv. Je haakt een hoesje die je sluit aan 

de bovenkant. Het ei gaat erin aan de bovenkant, dat is de laatste toer, met de 

punt naar boven. Je rijgt een draad of koord door de laatste toer en trekt aan 

zodat de bovenkant goed sluit. Maak een strik van het koord. Daarna maak je 

een ophang lus van jute touw om je paasei in de boom te hangen.  

 

Haakpatronen:  

Patroon 1: Clusters met Durable Glam  

5 lossen en sluiten met een hv om een ring 

te vormen.  Toer 1 haak je in de ring 

Toer 1: 3 l, 11 stk, sluiten met een hv in de 

3e losse 

Toer 2: 3 l, 23 stk, sluit met een hv in de 3e 

losse 

Toer 3: 4 l, 1 stk in de 2e st, * 1 l, 1stk, 

herhaal vanaf * eindig met 1 l en hv in 3e l, 

totaal 12 stokjes en 12 lossen. 1e 3 lossen 

tellen als stokje 

Toer 4: Hv om de losse-boog, 4 l, 3 dstk in dezelfde opening, * 4dstk in 2e 

opening, je slaat 1 opening over, herhaal vanaf * nog 4x, hv in 4e losse. 6 

clusters totaal. 



Toer 5: Op de clusters haak je nu samengestelde dubbele stokjes. (Zie uitleg 

hieronder) 4 l, 3 samengestelde dubbele stokjes, telkens in een dubbelstokje 

van de vorige toer haken. Na 4 samengestelde dubbele stokjes omslag door alle 

lussen die nog op de haaknaald staan, 3 l, * 4 samengestelde dubbele stokjes, 3 

l, herhaal, hv in 4e l van het begin.  

Toer 6: 4 l, 1 stk in de losse-boog, 1 l, 1 stk in de samengestelde dubbele 

stokjes, 1 l, 1 stk, herhaal tot 4 l, hv in 3e l. Hecht de draad af. Werk de 

begindraad aan de binnenkant weg. Plaats het ei erin. Rijg een draad door de 

laatste toer. Aantrekken en strik erin. Dan een ophang lus eraan van jute touw. 

Uitleg 4 dubbele stokjes samen haken. Een samengesteld 4 dstk haak je door * 

2x omslaan, insteken en lus ophalen, omslag door 2 lussen, omslag door 2 

lussen, nog 3x herhalen vanaf sterretje. Nog een omslag en door alle lussen die 

nog op de haaknaald staan.  

Patroon 2 Durable Glam Waaiers  

5 lossen en sluiten met een hv om een ring 

te vormen.  Toer 1 haak je in de ring 

Toer 1: 12 stokjes in de ring waarvan de 

eerste stokje 3 lossen. Sluit met een hv 

Toer 2: 4 l, 1 stk, 1 l, (1 stk, 2 l, 1 stk) in 

dezelfde steek, * 1 l, 2 stk, 1 l, (1 stk, 2 l, 1 

stk) in dezelfde steek, * herhaal 2x, sluit 

met een hv in de 3e losse.  

Toer 3: In de 2losse-boog haak je 3 stokjes, 

2l, 3 stokjes. Begin met 3 l, 1 stk, (3stk, 2l, 3 

stk) in losse-boog, * 2 stk in de volgende 

steken, (3stk, 2l, 3 stk) in losse-boog*, 

herhaal van * naar * nog 2x, eindig met 1 hv in de 3e l. De 2 stokjes komen 

boven elkaar en dat wat tussen haakjes staat haak je in de V-steek.  

Toer 4,5,6 hetzelfde als toer 3 

Toer 7: 4 l, 1 dstk, 2 l, 1 stk in losse-boog, * 2 l, 2 dstk, 2 l, 1 stk* herhaal 2x 

Hecht de draad af en werk weg. Hecht de begindraad af. Plaats het ei erin. Rijg 

een draad door de laatste toer, even aantrekken zodat het goed sluit en maak 

een strikje. Maak een ophang lus met jute touw. 

Patroon 1 en 2 haak je met Durable Glam. Ik heb 3 kleuren gebruikt, wit, groen 

en Crème, je hebt nu 6 paaseieren.    



Patroon 3: Boogjes Durable katoen nr. 8  

 

5 lossen en sluit de ring met een hv 

Toer 1: 2l, 13 stk, sluit met een hv in de 2e l 

Toer 2: 2l, 2 stk in 1 steek, totaal 24 stokjes, sluit 

met een hv in 2e losse. 

Toer 3: 14 boogjes haken met 3 lossen en een 

vaste. 4 l, 1 steek overslaan, 1 v, 3 l, sluit de toer 

met een hv in de 1e losse. 

Toer 4: 1 hv in de 1e l, hv in de 2e losse, 1 l, 4 l, v 

in volgende boog, tot het einde, 1 hv in de 1e l 

Toer 5,6,7,8 herhaal toer 3. 

Toer 9: hv in 1e l, hv in 2e losse, 2 l, 1 v, 1l, 1v, tot 

het eind sluit met een hv. Werk de draden 

netjes af. Rijg een koord door de laatste toer. Maak met jute touw een ophang 

lus. 

Patroon 4: Bloem, met Durable katoen nr. 8  

 

5 lossen en sluit de ring met een hv in de 1e 

losse. 

Toer 1: 2 l, 13 stk, sluit met een hv in de 2e losse. 

Toer 2: 3 l, 1 stk, 1 l, 1 stk in elke steek met 1 

losse ertussen. Sluit toer met een hv in de 2e l.  

toer 3: 2l, 1 stk in elke steek en losse-boog. 28 

stokjes totaal 

Toer 4: 2 l, 4 stk, 5 l, sla 2 steken over, 5 stk in de 

volgende 5 stk, 5 l, 2 stk overslaan, 5 stk, 5 l, 2 

oversl, 5 stk, 5 l, 2 overslaan sluit met hv in 2e l.  

Toer 5: hv in 1e stk, 2 l, 2 stk in volgende 2 stk, 3 

l, 1 v, 3l, 3 stk in de volgende 3 stk, herhaal tot 

eind. Hv in 2e l.  

Toer 6: haak 1 hv in 1e stk, 5 l, 1 v, 3l, 1 stk op de middelste stk van 3, herhaal 

en eindig met 3 l en een hv in de 2e l. 

Toer 7: 2l, 1stk om de losse-boog, 3l, 1v in de vaste, 3 l, 1 stk om de losse-boog, 

1 stk in stk en 1 stk om de volgende losse-boog, eindig met 1 stk in de laatste 

losse-boog en hv in 2e losse. 

Toer 8: 2l, 1 stk, 1 stk in losse-boog, 2 l, stk in losse-boog, 3 stk in volgende 3 



stk, 1 stk in losse-boog, herhaal, eindig met 1 stk in losse-boog en 1 stk in 1e stk 

van vorige toer, hv in 2e l van het begin. 

Toer 9: 2 l, 27 stk in elke steek. Sluit met een hv in 2e l.  

Hecht de draad af en werk de draden netjes weg. Rijg een draad door de 

laatste toer.  

 

Patroon 5: Clusters met Durable katoen nr. 8   

5 lossen en sluit met een hv. 

Toer 1: 2l, 13 stk, sluit met een hv in 2e l 

Toer 2: 3l, 1 stk in elke volgende steek met 1 

losse ertussen, sluit met een hv in 2e l. 

Toer 3: 2 l, 27 stk in elke st 1 stk, sluit met 

hv. Het stokje om de losse-boog. 

Toer 4: 4l, 3 dstk in dezelfde steek, 2 st 

overslaan, * 4 dstk in de st, herhaal vanaf *, 

eindig met een hv in 4e l. 

Toer 5: 4 l, 3 dstk samengesteld, de laatste 

omslag door 4 lussen, 2 l, 4 dstk 

samengesteld, laatste omslag door 5 lussen.  

 

Een samengesteld 4 dstk haak je door * 2x omslaan, insteken en lus ophalen, 

omslag door 2 lussen, omslag door 2 lussen, nog 3x herhalen vanaf sterretje. 

Nog een omslag en door alle lussen die nog op de haaknaald staan.  

4 dstk tot het eind, hv boven in het eerste 4dstk.  

Toer 6: 2 l, een stokje in elke steek, dit doe je door 1 stk om de losse-boog, 1 

stokje voor de 4 samengestelde 4dstk, 1 stk net na de 4dstk.  

Toer 7: 3 l, * sla 1 steek over, 1stk, 1 l, herhaal vanaf *, hv in 2e losse  

draden afhechten en wegwerken. Durable Glam draadje door de laatste toer 

weven, aantrekken en een strik erin. Lus van jute touw aan de bovenkant 

maken om op te hangen. 

Patroon 6: Waaiers, met Durable katoen nr. 8   

5 lossen sluiten met een hv in de eerste losse.  

Toer 1: 2l, 15 stk, sluit met een hv 

Toer 2: 2 l, 2 stk, 2 l, 3 stk in dezelfde steek, * 2 steken overslaan 3 stk, 2 l, 3 stk 

in dezelfde steek, herhaal nog 3x. slui met een hv in 2e l. 

Toer 3: hv in 2e stk, hv in 3e stk, hv om de losse-boog, 2l, 2 stk, 2 l, 3 stk om 



dezelfde losse-boog, 2 l, * (3 stk, 2 l, 3 stk) in de losse-boog van de (3 stk, 2l, 3 

stk) van de vorige toer, 2 l, herhaal vanaf *, hv in 2e losse. 

Toer 4: hv in 2e stk, hv in 3e stk, hv om de losse-boog, 2 l, 2 stk, 2 l, 3 stk in 

dezelfde losse-boog, 3 l, * (3stk, 2 l, 3 stk) in de losse-boog van de (3 stk, 2 l, 3 

stk), 3 l, herhaal vanaf *, sluit met een hv in 2e losse.  

Toer 5: als toer 3 

Toer 6: hv 2e stk, hv volgende st, hv om de losse-boog, 3l, * dstk om de 2 

lossen, 1 l, stk om de 2 lossen van de (3 stk, 2 l, 3 stk), 1l, herhaal vanaf *. Hv in 

2e l, hecht de draden af en rijg een Durable Glam koord door de laatste toer, ei 

erin en aantrekken en maak een strik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel plezier met het maken van de paaseieren. Deel vooral je creaties met mij 

via facebook. Op de facebookgroep Creaties van Creastudio Juf Wolle kun je 

vragen stellen. 

Website www.creastudiojufwolle.nl email: info@creastudiojufwolle.nl 

Groetjes Marleen  

 

http://www.creastudiojufwolle.nl/
mailto:info@creastudiojufwolle.nl

