
Gebruikte materialen:
1 bol Phildar Phil Coton 3 in de kleuren 1155 Oeillet,1380 Jade, 
1012 Anisade, 1268 Corail, 1300 Amande, 1092 Rose Saumon, 
1198 Berlingot, 1111 Citron, 2317 Jaune D’or en 2394 Emeraude
-Vulling
-Haaknaald 2mm
-Haaknaald 2,5mm 
-Haaknaald 3mm 
-Stopnaald

Gebruikte steken en afkortingen:
l = losse
hv = half vaste
v = vaste
hst = half stokje
st = stokje
dst = dubbel stokje
Tunische basissteek

Patroon basis-ei
Toer 1: Maak een magic ring van 6v, of doe het op de volgende 
manier. Haak 2l, haak 6v in de eerste l, haak 1hv in de eerste v 
zodat je een rondje van 6v hebt (6). 
Toer 2: Haak 2v in elke v (12). 
Toer 3: Haak 2v in elke 2de v (18). 
Toer 4: Haak 1v, *haak 2v in de volgende v, haak 2v*. Herhaal 
*tot*, tot het einde van de toer, maar eindig met 1v (24). 
Toer 5 en 6: Haak 24v in iedere toer (24). 
Toer 7: Haak 2v in elke 4de v (30). 
Toer 8 en 9: Haak 30 v in iedere toer (30). 
Toer 10: Haak 2v, * haak 2v in de volgende v, haak 4v*. Herhaal 
*tot*, tot het einde van de toer, maar eindig met 2v (36). 
Toer 11 t/m 15: Haak 36v in iedere toer (36). 
Toer 16: Haak 2v in elke 6de v (42). 
Toer 17 t/m 23: Haak 42v in iedere toer (42). 
Toer 24: Maak 6 minderingen. Haak elke 6de en 7de v samen (36). 
Toer 25 en 26: Haak 36v in iedere toer (36). 
Toer 27: Maak 6 minderingen. Haak 2v, *haak de volgende 2v 
samen, haak 4v*. Herhaal *tot*, tot het einde van de toer, maar 
eindig met 2v (30). 
Toer 28: Maak 6 minderingen. Haak elke 4de en 5de v samen (24). 
Toer 29: Maak 6 minderingen. Haak elke 3de en 4de v samen (18). 
Vul het ei stevig op met vulling. 
Toer 30: Maak 6 minderingen. Haak elke 2de en 3de v samen (12). 
Vul je ei nog een beetje bij met vulling. 
Toer 31: Maak 6 minderingen. Haak de steken 2 aan 2 samen (6). 
Sluit af. Haal de einddraad door de laatste 6 steken heen en trek 
zo het gaatje helemaal dicht. 

Ei met stippen
Benodigdheden:
- Haaknaald 3mm
- Phil coton 3 kleur 1155, 2394, 1268, 
2317, 1198, 1012, 1092, 1380, 1300

Haak het patroon van het basis ei met kleur 
1155.

Zo maak je de stip:
Haak in een magische ring 12 halve stokjes, 
sluit de toer met een halve vaste in de eerste 
steek. Houd een stuk garen over en hecht 
af.
Haak zo in elke kleur 2 stippen.

Afhechting:
Het stuk garen in het midden van het ei hecht je af, met het 
andere stuk garen zet je de stip vast aan het ei.

Ei met strik
Benodigdheden:
- Haaknaald 2,5 mm
- Phildar Phil Coton 3 1092, 1198, 
1012 en 1111.

Het ei:
Toer 1 t/m 17 met kleur 1012 volgens 
het basispatroon. Toer 18 t/m 20 met 
kleur 1111 volgens basispatroon.
Toer 21 t/m 31 met kleur 1012 volgens 
basispatroon.

Strik:
Het strikje wordt gehaakt met kleur 
1111.
Toer 1: Begin met een ketting van 8 l., hv. in de 7e l. vanaf je 
haaknaald, hv. in laatste l., 7 l., hv. in de 7e l. vanaf je haaknaald.
Toer 2: Deze toer haak je in de l. opening.
*Hv., 3 v., 1 hst., 1 stk., 1 hst., 1 hv., 1 hst., 1 stk., 1 hst., 3 v., 1 
hv., hv. in het midden.* Herhaal *- --* voor de volgende opening.
Toer 3: *Hv. in eerste steek, 1 v. in de volgende 3 steken, 1 hst., 
2 stk. in volgende steek, 1 hst., 1 hv., 1 hst., 2 stk. in volgende 
steek, 1 hst., 1 v. in de volgende 3 steken, hv., hv. in het midden.*
Herhaal *- --* voor de volgende opening. Hecht af.

Lintje van het strikje:
Lintje wordt gehaakt met kleur 1092.
Begin met een ketting van 23 l.
Toer 1: 1 stk. in de 4e l. vanaf je haaknaald, 2 stk., 2 hst., 2 v., 2 
hv., 3 v., 3 hst., 5 stk. Hecht af.
Leg het lintje onder het strikje en wikkel er met kleur 1092 een paar 
keer omheen. Bevestig het strikje op de gele band van het ei.
 
Bloemetje:
5x kleur 1092 en 4x kleur 1198
Haak in een magische ring: *3 l., 1 stk., 3 l., 1 hv.* Herhaal *- --* 
nog 3x

Hartje van de bloem:
2 l., 1 hv. in de 2e l. vanaf je haaknaald, hecht af. Zet het hartje in 
het midden van de bloem vast.

Bevestig als laatste de bloemetjes verdeeld op de gele band van 
het ei.

Ei met tunische twist
Benodigdheden:
- Phildar Phil Coton 3 1155, 1268, 2317, 
1198, 1012 en 1380
- Haaknaald 2mm

Toer 1 t/m toer 16 : Haak het 
basispatroon in kleur 1198.
Toer 17: Verander van kleur naar 1012. 
Haak 1hv, haak nu 6l. Je gaat nu de 
tunische basisteek haken.
Steek je haaknaald in de 2de l vanaf je 
haaknaald, maak een omslag en haal deze 
door de steek omhoog op je haaknaald, je 
hebt nu 2 lussen op je haaknaald. Doe dit ook bij de overige lossen, 
zodat je in totaal 6 lussen op je haaknaald hebt staan. Steek nu je 
haaknaald in de volgende steek van toer
16. Maak een omslag en haal deze door de steek omhoog.
Je gaat nu terug haken. Maak een omslag en haal de omslag direct 
door 2 lussen op je haaknaald. Maak een nieuwe omslag en haal 
de omslag weer door 2 lussen op je haaknaald. Herhaal dit net zo 
vaak tot je nog maar 1 lus op je haaknaald hebt staan.
Je gaat nu weer nieuwe lussen ophalen. Als je naar je haakwerk 
kijkt zie je allemaal verticale streepjes. Sla het eerste streepje over, 

Paaseieren



en steek je haaknaald aan de voorzijde onder het verticale streepje 
door. Maak een omslag en haal de omslag onder het streepje door 
zodat je weer twee lussen op je haaknaald hebt staan. Doe dit bij 
alle verticale streepjes zodat je weer 6 lussen op je haaknaald hebt 
staan. Steek nu de haaknaald in de volgende v van toer 16 en 
maak een omslag. Haal de omslag door de steek omhoog zodat je 
weer in totaal 7 lussen op je haaknaald hebt staan.

Herhaal dit net zo lang tot je alle v van toer 16 hebt gehad. Sluit 
af. En naai aan de binnenzijde van het ei 2 twee uiteindes aan 
elkaar vast. Voor je nu verder haakt ga je eerst op het tunische 
deel borduren. Doe dit volgens onderstaande tekening:

- -- Kleur 1155
\ Kleur 1380
X Kleur 2317
/ Kleur 1092
_ Kleur 1268

Hecht nu een nieuwe draad aan met kleur 1198. Haak toer 23 t/m 
31 volgens het basispatroon.

Ei met bloemen
Benodigdheden:
- Haaknaald 3mm
- Phildar Phil Coton 3 2394, 1300, 1268, 
1111, 1198 en 1092

Haak het ei volgens basispatroon. Begin 
met kleur 1300 en haak vanaf toer 23 met 
kleur 2394.

Bloemetjes:
Haak met kleur 1268, 1111, 1198 en 
1092 in een magische ring *5 lossen, 
1 vaste, herhaal vanaf * 6x en sluit de 
toer met een halve vaste in de eerste losse, trek de magische 
ring stevig dicht. Hecht af en houd een lang stuk garen over om 
het bloemetje vast te zetten op het ei. Borduur met kleur 2394 
stengels en blaadjes met de rijgsteek. Zet de bloemetjes op de 
steeltjes vast.

Tapestry ei
Benodigdheden:
- Haaknaald 3 mm
- Phildar Phil Coton 3 1092,1380, 1012 en 
1111

Bij dit tapestry ei gebruiken we van begin tot 
het einde 1 meeloopdraad. Er worden dus 
niet meer dan 2 kleuren gebruikt in 1 toer. In 
het patroon staat precies beschreven welke 
kleur je meeloopdraad is en welke kleur je 
haakdraad is.
Probeer niet aan je meeloopdraad te trekken 
anders word je ei te smal. Let op: Het 
patroon wijkt iets af van het basispatroon.
Toer 1: De eerste toer haak je zonder meeloopdraad.
Maak een magic ring van 6 v., of doe het op de volgende manier: 
Haak 2 l., haak 6 v. in de eerste l., haak 1 hv. in de eerste v. zodat 
je een rondje van 6 v. hebt (6).
Toer 2:  Kleur 1012 is meeloopdraad en kleur 1092 je haakdraad. 
Haak 2 v. in elke v. (12).
Toer 3: Kleur 1012 is meeloopdraad en kleur 1092 je haakdraad. 
Haak 2 v. in elke 2de v. (18)

Toer 4: Wissel om, kleur 1092 is meeloopdraad en kleur 1012 
je haakdraad. Haak 1 v., *haak 2 v. in de volgende v., haak 2 v.* 
Herhaal *- --* tot het einde van de toer, eindig met 1 v. (24)
Toer 5: Kleur 1092 is meeloopdraad en kleur 1012 je haakdraad. 
Haak 24 v.
Toer 6: Kleur 1092 knip je af, laat een stukje van ongeveer 4 
cm in het ei hangen. Kleur 1380 meeloopdraad en kleur 1012 je 
haakdraad (zie patroontekening, deze kleuren wissel je af in deze 
toer) Haak 2 v. in elke 4de v. (30)
Toer 7: Kleur 1012 is meeloopdraad en kleur 1380 je haakdraad. 
haak 30 v.
Toer 8: Maak met kleur 1380 een kleurwissel naar kleur 
1012, knip kleur 1380 af en stop het draadje in. Kleur 1092 
meeloopdraad en kleur 1012 je haakdraad.
Haak 2 v., *haak 2 v. in de volgende v., haak4 v.* Herhaal *- --* tot 
het einde van de toer, eindig met 2 v. (36)
Toer 9: Wissel om, kleur 1012 is meeloopdraad en kleur 1092 je 
haakdraad. Haak 36 v.
Toer 10: Kleur 1012 knip je af, laat een stukje van ongeveer 4 
cm in het ei hangen. Kleur 1092 meeloopdraad en kleur 1111 je 
haakdraad (zie patroontekening, deze kleuren wissel je af in deze 
toer) Haak 36 v.
Toer 11: Maak met kleur 1111 een kleurwissel naar kleur 
1092, knip kleur 1111 af en stop het draadje in. Kleur 1012 
meeloopdraad en kleur 1092 je haakdraad. Haak 36 v.
Toer 12: Maak met kleur 1092 een kleurwissel naar kleur 
1012, knip kleur 1092 af en stop het draadje in. Kleur 1380 
meeloopdraad en kleur 1012 je haakdraad (zie patroontekening, 
deze kleuren wissel je af in deze toer).
Haak 2 v. in elke 6de v. (42)
Toer 13: Kleur 1380 meeloopdraad en kleur 1012 je haakdraad 
(zie patroontekening, deze kleuren wissel je af in deze toer).
Haak 42 v.
Toer 14: Kleur 1380 meeloopdraad en kleur 1012 je haak draad 
(zie patroontekening, deze kleuren wissel je af in deze toer).
Haak 42 v.
Toer 15: Maak met kleur 1012 een kleurwissel naar kleur 
1380, knip kleur 1012 af en stop het draadje in. Kleur 1111 
meeloopdraad en kleur 1380 je haakdraad (zie patroontekening, 
deze kleuren wissel je af in deze toer)
Haak 42 v.
Toer 16: Kleur 1111 knip je af, laat een stukje van ongeveer 4 
cm in het ei hangen. Kleur 1380 meeloopdraad en kleur 1012 je 
haakdraad (zie patroontekening, deze kleuren wissel je af in deze 
toer) Haak 42 v.
Toer 17: Kleur 1380 meeloopdraad en kleur 1012 je haak draad 
(zie patroontekening, deze kleuren wissel je af in deze toer)
haak 42 v.
Toer 18: Kleur 1380 meeloopdraad en kleur 1012 je haak draad 
(zie patroontekening, deze kleuren wissel je af in deze toer)
Haak 42 v.
Toer 19: Kleur 1380 knip je af, laat een stukje van ongeveer 4 
cm in het ei hangen. Kleur 1012 meeloopdraad en kleur 1092 je 
haakdraad.
Maak 6 minderingen. Haak elke 6de en 7de v. samen (36)
Toer 20: Kleur 1012 knip je af, laat een stukje van ongeveer 4 
cm in het ei hangen. Kleur 1092 meeloopdraad en kleur 1111 je 
haakdraad. Haak 36 v.
Toer 21: Wissel om, kleur 1111 is meeloopdraad en kleur 1092 je 
haakdraad. Maak 6 minderingen. Haak 2 v., *haak de volgende 2 
v. samen, haak 4 v.* Herhaal *- --* tot het einde van de toer, eindig 
met 2 v. (30)
Toer 22: Kleur 1111 knip je af, laat een stukje van ongeveer 4 cm in 
het ei hangen. Kleur 1092 meeloopdraad en kleur 1012 je haakdraad. 
Maak 6 minderingen. Haak elke 4de en 5de v. samen (24)
Toer 23: Kleur 1092 is meeloopdraad en kleur 1012 je haakdraad. 
Maak 6 minderingen. Haak elke 3de en 4de v. samen (18)
Vul het ei stevig op met vulling.
Toer 24: Wissel om, kleur 1012 is meeloopdraad en kleur 1092 je 
haakdraad. Maak 6 minderingen. Haak elke 2de en 3de v. samen 
(12) Vul je ei nog een beetje bij met vulling.



Toer 25: Kleur 1012 is meeloopdraad en kleur 1092 je haakdraad.
Maak 6 minderingen. Haak de steken 2 aan 2 samen (6). Hecht 
af. Haal de einddraad door de laatste 6 steken heen en trek zo 
het gaatje helemaal dicht.

Geborduurd ei
Haak toer 1 t/m toer 10 met kleur 
1380 volgens het basispatroon.
Toer 11:
Verander van kleur naar 2394.
Haak *1v, 1l, sla 1 steek over*. Herhaal 
*tot*, tot het einde van de toer.
Toer 12:
Verander van kleur naar 1155.
Haak *1v op v van de vorige toer, haak 
1v om de l van de vorige toer, waarbij 
je je haaknaald insteekt in de v die je 
hebt overgeslagen in de vorige toer*. 
Herhaal *tot*, tot het einde van de toer.
Toer 13 t/m toer 21:
Verander van kleur naar 2394. Haak 
volgens het basispatroon.
Toer 22:
Herhaal toer 11 in kleur 1198.
Toer 23:
Herhaal toer 12 in kleur 2317.
Toer 24 t/m toer 31:
Verander van kleur naar 2394. Haak volgens het basispatroon.

Afwerking:
Borduur met kleur 1111 in totaal 5 kruisjes naar eigen inzicht tus-
sen toer 13 en 21. Maak van elk kruisje een soort bloemetje met 

de kleuren 1155, 1012, 2317, 1198 en 1268.


