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Maak vrolijke appeljasjes. Leuk om te maken en leuk om weg te geven 
met een mooie, glimmende appel erin. Mooi voor bijvoorbeeld een trak-

tatie op school of om als bedankje weg te geven. 

NODIG:  

�  Haaknaald: 3,5 mm  �  Garen: 
Catania  �  Naald  �  Knoopjes

patroon KLEIN ZOET GELUK  |  tekst E. BEUKENS-VAN DE KROL  | beeld WILFRED BEUKENS

TIP
Maak een label in de 

vorm van een appelblad 
en schrijf hier een mooie 

wens of spreuk op. 

Vrolijke appeljasjes

Gebruikte steken: magische ring, losse, 

halve vaste, half stokje 

Magische ring: sla de draad 2 keer om je 

vinger. Steek je haaknaald daar onderdoor. 

Trek de draad onder de 2 draden door. Sla 

nog een keer de draad om de haaknaald 

en trek de draad door de lus die al op de 

haaknaald zat. Trek strak aan. 

Half stokje: sla de draad om de haaknaald 

en steek in door de steek, haal de draad op 

en steek terug. Je hebt nu 3 lusjes op de 

haaknaald staan. Sla de draad om de haak-

naald en trek die door alle 3 de lusjes. 

Half stokje samen haken: sla de draad om 

de haaknaald en steek in door de steek, haal 

de draad op en steek terug. Steek in door de 

volgende steek, haal de draad op en steek 

terug. Je hebt nu 4 lusjes op de haaknaald 

staan. Sla de draad om de haaknaald en trek 

hem door alle 4 de lusjes.

Maak een magische ring. Haak daarin 9 

halve stokjes. Trek de magische ring strak 

aan en sluit de toer af met een halve vaste in 

de 1e steek.

Haak 1 losse. Haak in iedere steek 2 halve 

stokjes. Eindig met een halve vaste in de 1e 

steek.

Haak 1 losse. Haak in iedere steek 1 half 

stokje. Eindig met een halve vaste in de 1e 

steek. 

Haak 1 losse. *Haak 2 halve stokjes in de 

1e steek. Haak 1 half stokje in de volgende 

steek.* Herhaal tussen de * * tot het einde 

van de toer. Eindig met een halve vaste in 

de 1e steek. 

Haak 1 losse. Haak in iedere steek 1 half 

stokje. Eindig met een halve vaste in de 1e 

steek. 

Haak 1 losse. *Haak 2 halve stokjes in de 

1e steek. Haak 1 half stokje in de volgende 

steek.* Herhaal tussen de * * tot het einde 

van de toer. Eindig met een halve 

vaste in de 1e steek.

t/m 12: Herhaal toer 3. 

Haak 1 losse. Draai het werk 

om en haak nu in tegen-

gestelde richting. Haak in 

iedere steek 1 half stokje. 

Haak 1 losse. Draai het werk 

weer om. *Haak 9 keer in iedere steek 1 half 

stokje. Haak 2 halve stokjes samen.* Herhaal 

tussen de * * tot het einde van de toer.

Haak 1 losse. Draai het werk weer om. Haak 

in iedere steek 1 half stokje. 

Haak 1 losse. Draai het werk weer om. *Haak 

7 keer in iedere steek 1 half stokje. Haak 2 

halve stokjes samen.* Herhaal tussen de * * 

tot het einde van de toer.

Haak 1 losse. Draai het werk weer om. *Haak 

7 keer in iedere steek 1 half stokje. Haak 2 

halve stokjes samen.* Herhaal tussen de * * 

tot het einde van de toer. Aan het einde van 

de toer 10 lossen haken en met een halve 

vaste in de 1e losse vastmaken. Dit is het 

knoopsgat. Werk de draden weg en naai aan 

de andere kant de knoop erop en dan is het 

appeljasjes klaar. 

Zijn de appels wat aan de 

kleine kant, sla dan toer 5 en 

6 over en haak bij toer 7 t/m 

12 ook één of twee toeren 

minder. Hierdoor wordt het 

appeljasjes wat kleiner. 


