
Omhaakte potjes

Glazen potjes verstopt in een mooi, zelf gehaakt 

jasje, je kunt er alle kanten mee uit. Leuk om bij-

voorbeeld een fleurig bosje bloemen op te zetten. 
Of wat dacht je van een waxinelichtje erin om bij te 

lichten op een frisse lenteavond? Gezellig!
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• Haaknaald: 4 millimeter • Garen: (een 

restje) ByClaire Sparkle en Phildar Phil 

Coton 3 • Naald, steekmarkeerder • Gla-

zen potje (in het voorbeeld is een leeg 

potje Jumbo-pastasaus van 340 gram 

gebruikt)

Gebruikte steken: losse, halve vaste, 

vaste

Patroon: Het patroon wordt in het rond 

gehaakt. De toeren hoeven niet te wor-

den gesloten. Wel is het handig om met 

een steekmarkeerder of een draadje aan 

te geven waar de toer iedere keer begint.

1 ACTIEF

CREATIEF

AAN DE SLAG

Haak 38 lossen. Haak 1 halve 

vaste in de eerste losse (38 

lossen).

Haak in elke losse een vaste 

(38 vasten).

Herhaal toer 2 nog twee keer. 

Hecht de nieuwe kleur aan. 

Haak 5 vasten, haak 2 vasten 

in de volgende vaste, *haak 

7 vasten, haak 2 vasten in 

de volgende vaste*. Herhaal 

tussen de * * tot het einde 

van de toer (43 vasten). 

Haak in iedere vaste een vas-

te (43 vasten).

Herhaal toer 5 nog 26 keer. 

Haak een halve vaste in de 

eerste vaste van de vorige 

toer. Knip je draad lang af. 

Steek de loshangende dra-

den aan de bovenkant netjes 

weg. Doe het jasje om het 

potje. Naai nu met de lange 

draad door de vasten van 

de laatste toer heen en trek 

deze strak aan voordat je de 

draad wegsteekt. Zo trekt 

het haakwerk mooi rond het 

potje. 

VARIATIE 

Wanneer je een andere 

maat potje hebt, ga dan als 

volgt te werk: 

Haak een sliert lossen ter 

grootte van de bovenrand 

van het potje

Meerder een aantal steken 

bij de bolling van het potje 

zodat het goed blijft passen

Haak net zo veel toeren 

totdat het potje helemaal 

bedekt is


