
Kleurige 
knikkerzak 

CREATIEF

Een zelfgemaakte knikkerzak in een eigen gekozen kleu-

rencombinatie, wie wil dat nou niet? Leuk om gevuld met 

knikkers weg te geven. Veel haakplezier!

WAT HEB JE NODIG?

• Haaknaald: 5 mm • Gebruikte garen: Phil 

Coton 3 en Catiana in verschillende kleuren 

• Naald

Gebruikte steken: losse, halve vaste, vaste

PATROON

Het patroon wordt gehaakt met dubbele 

draad, dit zorgt voor een stevige 

knikkerzak. Er wordt in het rond gehaakt. 

De toeren hoeven niet gesloten te 

worden. Wel is het handig met een 

steekmarkeerder of een draadje aan te 

geven waar de toer iedere keer begint. 

1.  Haak 44 losse (haak voor een grotere 

knikkerzak meer lossen, houdt een 

meervoud van 2 aan). Haak de sliert 

lossen aan elkaar door een halve vaste 

in de 1e eerste losse te maken (44 

lossen).

2. Haak in elke losse een vaste (44 vasten).

3.  Haak 2 vaste in de 1e vaste, sla 1 vaste 

over, *haak 2 vaste in de volgende 

vaste, sla 1 vaste over*. Herhaal tussen 

de * * tot het einde van de toer (22 

setjes van 2 vasten).

4.  Haak 2 vaste in de 1e vaste van toer 

3, sla 1 vaste over, *haak 2 vaste in 

de volgende vaste, sla 1 vaste over*. 

Herhaal tussen de * * tot het einde van 

de toer (22 setjes van 2 vasten).

5.  Herhaal toer 4 tot de gewenste lengte 

is bereikt. Wissel eventueel één of 

meerdere keren van kleur. Dit zorgt 

voor een vrolijke kleurencombinatie.

6.  Heeft de knikkerzak de gewenste 

lengte bereikt. Hecht dan de draad af 

en steek deze weg. 

7.  Haak met dubbele draad een sliert 

lossen in een contrasterende kleur. 

Haak deze sliert zolang dat deze een 

keer extra om de knikkerzak geknoopt 

kan worden. 

8.  Rijg de sliert lossen door de knikkerzak. 
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VERSIERTIP

Versier de knikkerzak 

met geborduurde 

sterretjes, plusjes, 

streepjes of iets 

anders leuks


