
Haakpatroon Haaknaaldenrol 
Door Annemarie Arts 

Gebruikte materialen: 
- Yarn and Colors, Must-Have
  2 bollen Eucalyptus (80) 
  1 bol Aventurine (79)
- Haaknaald 2,5mm 
- Haaknaald 3mm. 

Gebruikte afkortingen:
l = losse
v = vaste
hv = half vaste

Haakpatroon: 
Je haakt heen en weer. Na iedere toer haak je 1l en keer 
je, je werk om. Deze keerlosse telt niet mee als steek. De 
haaknaaldenrol als hier omschreven heeft ruimte voor 10 
haaknaalden en een schaartje. Wil je meer haaknaalden kwijt, dan 
kun je het in ritme van het patroon meer vakjes bij haken. 

Toer 1: Haak met haaknaald 3mm en Eucalyptus een ketting van 
46l. Haak nu verder met haaknaald 2,5mm. Door de losse met 
een halve haaknaald groter te haken, voorkom je dat je lapje in de 
eerste toeren naar binnen trekt en dus mooi recht blijft. 
Haak 45v op de lossenketting (45). 
Toer 2 t/m 12: Haak 45v in iedere toer (45).
Meet nu voor je verder haakt de lengte van je lapje op. 
De lengte van mijn lapje is 21cm. Wanneer je lapje korter meet 
zou het kunnen dat je een strakkere hand van haken hebt. Pak 
dan een halve haaknaald groter. Is je lapje veel langer, pak dan 
een halve haaknaald kleiner om tot het juiste formaat te komen. 
Toer 13: Haak nu de eerste 15v van je toer in de achterste lussen 
van je v, zodat er aan de binnenzijde van je werk enkele lusjes 
ontstaan. Haak 10v gewoon. Haak nogmaals 2v in de achterste 
lussen van de v. De overige v van je toer steek je gewoon in (45).
Toer 14 t/m 24: Haak 45v in iedere toer (45). 
Toer 25: Haak de eerste 20v van je toer in de achterste lussen 
van je v. Haak 5v gewoon. Haak 2v in de achterste lussen van je 
v. De overige v van je toer steek je gewoon in (45). 
Toer 26 t/m 30: Haak 45v in iedere toer (45).
Toer 31: Haak de eerste 20v van je toer in de achterste lussen 
van je v. Haak de overige v van je toer gewoon (45). 
Toer 32 t/m 87: Haak in iedere toer 45v, maar haak in de toer 37, 
43, 49, 55, 61, 67, 73, 79 en 85 steeds de eerste 20v van je toer 
in de achterste lussen van je v, zodat er aan de binnenzijde van je 
werk enkele lussen ontstaan (45). 
Sluit af na toer 87. Werk de draden netjes weg. 

Binnenkant:
Hecht met Adventure een nieuwe draad aan in het eerste lusje 
van toer 13.
Toer 1: Haak 15v (15). 
Toer 2 t/m 12: Haak 15v in iedere toer (15). 
Toer 13: Haak deze toer in je v en in de enkele lusjes van toer 25. 
Haak zo je eerste vakje vast met 15v. Haak nog 5v door op de 
enkele lusjes van toer 25 (20). 
Toer 14 t/m 20: Haak 20v in iedere toer (20). 
Toer 21: Haak deze toer in je v en in de enkele lusjes van toer 31. 
Haak zo het vakje vast. 

Herhaal toer 14 t/m 21 nu tot het laatste vakje. Maar haak je 
laatste vakje niet vast aan de enkele lusjes van toer 85, maar sluit 
van tevoren af. Je hebt nu een los lapje voor het laatste vakje. 
Naai met een slingersteek dit vakje vast aan de enkele lusjes van 
toer 85. Je krijgt op deze manier een mooiere naad. 

Hecht nu met Adventure een nieuwe draad aan in het eerste van 
de 2 enkele lusjes van toer 13. 

Toer 1 t/m 12: Haak 2v in iedere toer (2). Sluit af. Naai met de 
eindraad je gehaakte lapje aan de 2 enkele lusjes van toer 25 
vast. Werk de begin en einddraad netjes weg. 

Leg nu je haaknaaldenrol met de gehaakte vakjes naar onder toe 
voor je neer. Hecht nu op de rechterpunt (aan de lange zijde waar 
de vakjes zitten) een nieuwe draad aan. Haak nu met hv de langs 
de lange onderzijde. Steek zowel door de buitenzijde als door de 
vakjes heen zodat de onderzijde dicht komt te zitten. Haak 1l op 
de hoek. Haak langs de korte zijde nu 37hv omhoog. Vouw de 
laatste 8v over de gehele lengte dubbel naar binnen toe. Haak 
1l en haak nu langs de andere lange zijde door 2 lagen heen, 
zodat de vouw mooi strak blijft zitten.  Haak op de hoek en haak 
langs de korte zijde 37hv tot de andere hoek. (Let op dat je het 
gevouwen lapje aan de zijkant niet mee dicht haakt). 

Sluiting:
Rol nu je haaknaaldenrol vanaf de laatste toer op naar toer 1.
Hecht met Adventure naar eigen inzicht een nieuwe draad aan, 
aan de zijkant van toer 1 (ongeveer in het midden). 
Haak nu 31l. Haak 30hv terug op de lossenketting en haak vast 
met 1hv daar waar je lossenketting begon. Haak nu een steek 
verder 1hv. Haak 151l. Haak 150hv terug op de lossenketting en 
haak met 1hv vast waar je lossenketting begon. Sluit af. Werk 
de draden netjes weg. Je lange koord kun je 2x om je rol heen 
wikkelen voor je hem strikt met het korte koord. 

Let op! Als je haaknaaldenrol groter hebt gehaakt, dan zal je 
voor de sluiting ook extra lossen moeten haken om je rol mee te 
kunnen sluiten. 


