
 

POMPOENPORTEMONNEE HAKEN 

 

Materialen :  
*Lang Yarns “Quattro” 100 % 

katoen in kleur oranje 16.0059 en 

een restje groen  
*een haaknaald van 2,5 mm 

*een portemonnee sluiting van 
PRYM model “lorena” referentie 

615.170 

*wat oranje garendraad en een 
naald 

 
Afkortingen : 

V = vaste 

L = losse 
ST = steek of steken 

HSTK : half stokje 
STK : stokje 

 
Werkwijze : 

Zet 8 v op in een lus met kleur groen. Er wordt spiraalsgewijs verder gehaakt in doorgaande toeren.  

2de toer : haak 2 v in elke st van de vorige toer; er zijn nu 16 v op de cirkel, knip de groene draad af en ga verder 

met oranje. 

3de toer : haak 2 v in elke st van de vorige toer; er zijn nu 32 v op de cirkel en het geheel begint aardig te 

krullen.  

4de toer : * haak 1 v in elk van de 3 volgende st, haak 2 v in de volgende st*; herhaal nog 7 maal van * tot *; er 

zijn nu 40 v op de cirkel. 

5de toer : * haak 1 v in elk van de 4 volgende st, haak 2 v in de volgende st*; herhaal nog 7 maal van * tot *; er 

zijn nu 48 v op de cirkel. 

6ste toer : haak 1 v in de volgende st * haak 1 hstk in de volgende st, haak 2 stk in de volgende st, haak 1 hstk in 

de volgende st, haak 1 v in elk van de drie daaropvolgende st*, herhaal van * tot * nog 7 keer maar eindig op 

het einde met 2 v ipv 3; er zijn nu 56 st op de toer. 

7de toer : haak 1 v in de volgende st * haak 1 hstk in de volgende st, haak 2 hstk in de volgende st, haak 3 stk in 

de volgende st, haak 2 hstk in de volgende st, haak 1 hstk in de volgende st, haak 1 v in elk van de twee 

daaropvolgende st*, herhaal van * tot * nog 7 keer maar eindig op het einde met 1 v ipv 2; er zijn nu 88 st op de 

toer. 

8ste  toer : haak 1 v in elk van de volgende st; er  blijven 88 st op te toer. 

9de toer : *haak de 2 volgende st samen, haak 1 v in elk van de 8 volgende st, sla 1 st over*, herhaal nog 7 maal 

van * tot *; er zijn nog 72 st over op de toer. 

10de toer : *haak de 2 volgende st samen, haak 1 v in elk van de 7 volgende st*, herhaal nog 7 maal van * tot *; 

er zijn nog 64 st over op de toer. Hecht af. 

Haak nog een tweede stuk op dezelfde manier maar hecht de draad niet af na de 10de toer. Leg de twee stukken 

met de achterkanten tegen elkaar en haak steek per steek beide delen aan elkaar vast met 36 v . Naai de open 

bogen van de stukken aan beide kanten van de tassluiting met dubbel garendraad. 

Haak voor het pompoensteeltje 15 l, keer en haak in elke losse 2 v; hecht af en naai het steeltje op het midden 

van het groene hartje. 

Ontwerp : Nadine Buffet  


