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Patroon Haak-Etui “Judith” 
 

 
 

Ik heb dit Haak-Etui gehaakt van de Catona van Scheepjes. Voor mijn eigen etui gebruikte ik 

de kleurnummers 408 (oudroze), 504 (roest) en 105 (ecru). Van de 2 hoofdkleuren (408 en 

504) gebruikte ik 1 bol van 50 gram en van de accentkleur (105) gebruikte ik 1 bolletje van 25 

gram. Verder heb je nog een lapje stof van 25 x 35 centimeter nodig en 2 sluitclips. 

Ik haakte met haaknaald nummer 3, alleen de lossenlijn haakte ik met 3½. 

 

 
 

Maak met haaknaald nummer 3½ een lossenlijn van 37 lossen in de eerste hoofdkleur (408). 

 

 
 

Toer 1 

Neem haaknaald nummer 3. 

Haak een vaste in de 2de losse en in alle lossen daarna. Je hebt nu 36 vasten. 
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Toer 2 

Haak 2 lossen. Haak 2 halve stokjes samen in de 1ste en 2de steek. Hiervoor sla je de draad om 

je naald en steekt je haaknaald in de 1ste steek. Haal de draad op. Je hebt nu 3 lussen op je 

haaknaald. Sla de draad weer om je naald en steek hem in de volgende steek. Haal de draad 

op. Je hebt nu 5 lussen op je haaknaald. Sla de draad weer om je naald en haal hem in één 

keer door de 5 lussen op je naald. 

*Haak 2 halve stokjes samen in de steek waar de laatste van de vorige 2 samengehaakte halve 

stokjes zit én in de steek erna.** Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. Wissel bij de 

laatste doorhaal van kleur, je tweede hoofdkleur (504). Hiervoor doe je de laatste doorhaal 

door 5 lussen met je volgende kleur. Knip de draad niet af, maar laat hem vastzitten aan je 

werk. 

 

 
 

Toer 3 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste losse en in alle lossen daarna. Je laatste vaste zit in de 

2de van de 2 beginlossen van de vorige toer. Je hebt weer 36 vasten. Hecht de draad af. 
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Toer 4 

Neem aan de andere kant van de toer de draad weer op die je had laten hangen. Dit is je eerste 

hoofdkleur (408). 

Haak 2 lossen. Haak 2 halve stokjes samen in de 1ste en 2de steek. *Haak 2 halve stokjes 

samen in de steek waar de laatste van de vorige 2 samengehaakte halve stokjes zit én in de 

steek erna.** Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. Wissel bij de laatste doorhaal van 

kleur, je tweede hoofdkleur (504). Knip de draad niet af, maar laat hem vastzitten aan je werk. 

 

 
 

Toer 5 t/m 46 

Herhaal toer 3 en 4. Wissel aan het eind van toer 46 niet van kleur. 

 

 
 

Toer 47  

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste losse en in alle lossen daarna. Je laatste vaste zit in de 

2de van de 2 beginlossen van de vorige toer. Je hebt weer 36 vasten. Hecht de draad af en 

werk alle draadjes netjes weg. 
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Maak voor de rand met je laatste kleur, die van het kleine bolletje (105) een schuifknoop op je 

naald.  

 

 
 

Toer 1 

Steek je naald langs de zijkant in een steek en haak een vaste. Haak vasten langs de hele rand. 

Let er hierbij goed op dat je werk niet gaat bobbelen of trekken. In de hoeken haak je 4 vasten 

en aan de boven- en onderkant haak je 1 vaste per steek. Sluit de toer met een halve vaste in 

de 1ste vaste. 

 

 
 

Toer 2 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en haak 2 lossen. *Sla de volgende steek over en 

haak een vaste in de steek daarna. Haak 2 lossen.** Herhaal van * tot ** tot het einde van de 

toer. In de hoeken haak je steeds 2 lossen, maar hier haak je de vaste meteen in de volgende 

steek, je slaat dus niet een steek over. Sluit de toer met een halve vaste in de 1ste vaste. Kom je 

niet helemaal uit? Een beetje smokkelen mag! 

Hecht de draad af en werk de draadjes netjes weg. 
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Knip van de tweede hoofdkleur (504) 3 draadjes af met een lengte van je hoesje helemaal 

rond langs de buitenkant + 15 centimeter. 

Rijg deze draden samen door de laatste toer van je rand. Begin hierbij in het midden van een 

smalle kant. Maak beide uiteinden aan elkaar met een stevige knoop. 

 

 
 

Tenslotte maak je nog de sluitclips aan je hoesje en dan is de buitenkant bijna klaar. 

Vouw hiervoor je hoesje in drieën. Zorg er hierbij voor dat de franje van je draadjes aan de 

voorkant komt. Naai met een paar steken de clips vast op de bovenkant van je hoesje, op 

ongeveer 3 à 4 centimeter van de onder- en bovenkanten. Maak het ringetje met een paar 

steken op het deel van de flap er tegenover. Nu kun je je etui sluiten op een hele mooie manier 

en het ziet er ook nog eens prachtig uit. 

 

 
 

Ik zei “bijna klaar”. Ook op dit project mag het label natuurlijk niet ontbreken. Deze maak je 

vast aan de onderkant van de achterkant van je etui. 
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Je gaat nu verder met de binnenkant. 

Eerst maak je hiervoor een strook waartussen je straks de haaknaalden schuift. 

 

Maak met haaknaald nummer 3½ met de tweede hoofdkleur (504) een lossenlijn van 13 

lossen. 

 

 
 

Toer 1 

Neem haaknaald nummer 3. Haak in de 2de lossen vanaf de naald een verlengde vaste. Je 

steekt hiervoor de naald in de 2de steek en haalt de draad op. Sla de draad om je naald en haal 

hem door de 1ste lus op je haaknaald. Sla de draad weer om je naald en haal hem door beide 

lussen op je naald. Haak in de 11 steken daarna ook een verlengde vaste. Je hebt nu 12 

verlengde vasten. 

 

 
 

Toer 2 t/m 44 

Haak 1 losse. Haak in de 1ste steek en in alle steken daarna een verlengde vaste. 
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Voor de voering aan de binnenkant gebruik je je lapje stof. Strijk of naai de naden hiervan 

naar binnen, zodat je een nette rand hebt. Zorg er hierbij voor dat hij mooi binnen de naden 

van de binnenkant van je haak-etui valt. 

 

 
 

Leg je gehaakte strook in het midden van je lapje stof en verdeel de strook in vakjes met 

spelden. Dit mag je helemaal doen naar eigen inzicht. Zelf maakte ik openingen voor 6 

haaknaalden en aan de buitenkant nog een vakje voor naalden of andere benodigdheden. Je 

kunt nu met de naaimachine of de hand deze naden vastzetten. Ik deed dit gewoon met de 

hand met het garen waar de strook ook van is gehaakt. Aan de achterkant van mijn werk kun 

je wat beter zien hoe ik de vakjes heb verdeeld. 

 

 
 

Tenslotte leg je je stof met daarop de in vakken verdeelde strook op je haak-etui en naait 

beide delen met mooie steekjes op elkaar. 

Je haak-etui is klaar voor gebruik. Je kunt hem mooi gaan “inrichten”. 

 

 
 

Ik wens je heel veel plezier toe met je Haak-Etui. Ik hoop dat zowel het maken ervan als het 

gebruik je heel veel plezier zal opleveren. 

 

Geniet van je hobby, geniet van het haken! 
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