
 

OMHAAKTE PAASEITJES 

 

Materialen :  

*1 kluwen van 50 gr “MILLE COLORI BABY” 
van Lang Yarns  

(is ruim voldoende voor een 10-tal eitjes) 

*Een haaknaald van 3 mm dikte 
*Eventueel wat satijnlint in een passende kleur 

*plastieken witte eitjes of uitgeblazen echte 
eierschalen 

 
Afkortingen : 

L = losse, lossen 

V = vaste, vasten 
HV = halve vaste, halve vasten 

STK = stokje, stokjes 
DSTK = dubbel stokje, dubbele stokjes 

ST = steek of steken 

 
 

 

 
Werkwijze  basiseitje :  

 

Zet 6 L op in een magische cirkel. Er wordt spiraalsgewijs verder gehaakt in doorgaande toeren.  

2de toer : haak in elke ST 2 V (= 12 V) 

3de toer : *haak 1 V in de volgende ST, haak 2 V in de volgende ST*, herhaal nog 5 x van * tot * (= 18 V) 

4de toer : *haak 1 V in elk van de 2 volgende ST, haak 2 V in de volgende ST*, herhaal nog 5 x van * tot * (= 24 V) 

5de toer : *haak 1 V in elk van de 3 volgende ST, haak 2 V in de volgende ST*, herhaal nog 5 x van * tot * (= 30 V) 

6de tot en met 11de toer : haak in elke ST 1 V (er blijven 30 V) 

12de toer : *haak in elk van de 3 volgende ST 1 V, haak de 2 volgende S samen*, herhaal nog 5 x van * tot * 

(=24V) 

13de tot en met 16de toer : haak in elke ST 1 V (er blijven 24 V) 

17de toer : *haak in elk van de 2 volgende ST 1 V, haak de 2 volgende S samen*, herhaal nog 5 x van * tot * 

(=18V) 

18de en 19de toer : haak in elke ST 1 V (er blijven 18 V) 

haak dan in de eerstvolgende ST een halve vaste, hecht af. Haal de draad doorheen elk van de 18 voorste lusjes van 

de ST van toer 19; stop het ei met de dikke kant eerst in het haakwerk en trek de opening dicht, stop de draad goed 

in. 

Variante 1 : toeren 6 tot en met 11 kunnen vervangen worden door 3 toeren ajourhaakwerk, let op : er kan dan niet 

spiraalgewijs gehaakt worden; elke toer moet starten en eindigen met een halve vaste. 

Toer 1 : *sla 2 ST over, haak in de volgende ST [2 STK, 2 DSTK, 2STK], sla 2 ST over, haak in de volgende ST 1 V*; 

herhaal nog 4 x van * tot *. Toer 2 :  haak 3 HV tot aan het topje van de eerste driehoek, haak 1 V tussen de 2 

DSTK van de vorige toer, *4 L,  1 V tussen de 2 DSTK van de vorige toer* herhaal tot het einde en eindig met 1 HV in 

de eerste V. Vanaf hier kunnen we verder terug in spiraal vasten haken. Toer 3 : haak in elk van de 5 boogjes 6 V en 

ga daarna verder met toer 12 van het basiseitje. Als het eitje af is, kan er een lint met strik ingewerkt worden achter 

de groepen driehoekjes.  

Variante 2 : toeren 9 tot en met 11 kunnen vervangen worden door 1 toer dubbele stokjes, let op : er kan dan niet 

spiraalgewijs gehaakt worden; de toer moet starten en eindigen met een halve vaste. Naderhand kan er een 

satijnlintje doorheen de stokjes geweven worden. 


