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Poezenmand haken met Lontwol 

Mijn poezen houden van slapen 

en in een mand van lontwol is 

dat heerlijk. De mand is gehaakt 

met een jumbo haaknaald maar 

je kan ook heel goed met je 

handen de steek maken.  

Ik heb de mand gemaakt met 

Lontwol, dat is een niet 

gesponnen draad van wol. De 

lontwol is gewassen en gekaard. 

De vezels vallen in elkaar 

daardoor is de lont sterk maar 

ook erg fragiel. In een haakwerk 

is het materiaal zeer sterk. Een 

nadeel is dat sommige lontwol 

erg kan gaan pluizen.   

Ik heb 2 manden gemaakt. Een 

kleine versie voor een poes en een iets grotere versie voor een hond. 

Afmeting kleine mand: doorsnede 37 cm x hoogte 10 cm 

Afmeting grote mand: doorsnede 43 cm x hoogte 13 cm 

Het materiaal dat ik heb gebruikt:  

Lontwol natuur 483 Australische Merino grijs 

Australisch, gemêleerd grijs, 22 micron, fijn 

Zeer zachte, volumineuze merino. Deze bijzondere grijze melange van 

wolwit met zwart geeft deze wol een zeer eigen, maar subtiel karakter. 

Door zijn zachtheid zeer geschikt voor kledingstukken en 

woonaccessoires. Ook veel gebruikt voor XXL-breien en haken, maar let er 

daarbij wel op dat deze wol wat sneller kan pluizen en pillen dan minder 

fijne soorten. 
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Lontwol natuur 463, beige 

Zuid-Amerikaans, gemêleerd greige (grijs/beige), ca. 27 micron, 

middelfijn. 

Een mooi gemêleerde wol in de warme, modieuze tint greige (grijs/beige). 

Uitstekende vilt eigenschappen en zeer geschikt voor XXL-breien en haken 

Ik heb een haaknaald gebruikt 35 mm. Een jumbo haaknaald van bamboe 

gemaakt. Ligt licht in de hand maar je moet het wel stevig vasthouden. 

Geschikt voor kleine projecten. 

Nodig voor een kleine mand: 

 1 kg lontwol 

 Jumbo haaknaald 35 mm 

Nodig voor de grote mand: 

 1,5 kilo lontwol 

 Haaknaald 35 mm 

Het haakpatroon: 

Je haakt rond en begint in het midden. Voor de bodem  ga je steeds 

meerderen volgens een vast patroon. Steek de haaknaald in de achterste 
lus voor een mooi reliëf 

Toer 1: Haak 2 lossen en haak in de eerste losse 6 vasten 

Toer 2: Haak in elke vaste van toer 1, 2 vasten. Totaal 12 vasten 

Toer 3: Haak 1 vaste in de vaste van de vorige toer, haak dan 2 vasten in 

de volgende steek van de vorige toer. Totaal 18 vasten 
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Toer 4: Haak 1 vaste in de volgende vaste van de vorige toer, ga verder 

in de volgende vaste 1 vaste dan 2 vasten in de 3e vaste van de vorige 

toer. Totaal 24 steken.  

Voor de kleine mand ga door naar toer 6 

Voor de grote mand haak je nog 1 toer extra, toer 5 

Toer 5: 1 vaste, 1 vaste, 1 vaste, en 2 vasten haken in een steek van de 

vorige toer. Dit herhalen nog 4x. zodat je totaal 30 steken hebt 

Je gaat nu niet meer meerderen. Leg de goede kant naar beneden en blijf 
nog steeds rond haken. Steek nu de haaknaald in de hele steek. Niet meer 

in één lus maar 2.  

Toer 6: Haak 24 vasten voor de kleine mand en 30 vasten voor de grote 

mand. Doordat je niet meer meerdert ontstaat er een rand.  

Toer 7: Haak 24 of 30 vasten en hecht de draad af. De lontwol draad 

hecht je af door met je vingers een aantal keren door de steken te halen. 

Hecht de begindraad ook zo af. Die vind je in het minden op de bodem. 

Dus aan de binnenkant 

Kleine mand gehaakt met Australisch 

merino lontwol grijs. Afbeelding links 

Grotere mand gehaakt met Zuid-

Amerikaans lontwol beige. Iets stugger 

dan de grijze door de hogere micron 

   

 

 


