
Een uiennet haken 

 

toer 1: Haak een ring van 5 lossen en sluit de ring met een halve vaste in de eerste losse.  

 

toer 2: Haak nu 3 lossen; dit is het eerste stokje van de volgende toer.  

Haak nu nog 2 lossen.  

Haak nu een stokje in de eerstvolgende losse van de ring.  

Weer 2 lossen  

Dit nog 3x doen en de toer sluiten met een halve vaste in de 3e van de 1e drie lossen.  

Je hebt nu een 5 stokjes met steeds twee lossen ertussen.  

 

toer 3: Haak weer 3 lossen; dit is het eerste stokje van de volgende toer. 

Haak nu nog  één stokje in het stokje (eigenlijk de drie lossen…) van de vorige toer en haak er nog 

een stokje naast op de twee lossen van de vorige toer.  

Haak nu twee lossen.  

Haak twee stokjes in het volgende stokje van de vorige toer en nog ééntje er naast. 

Weer 2 lossen.  

Dit nog 3x doen en toer sluiten met een halve vaste in de 3e losse van de 1e drie lossen.  

Je hebt nu 5 groepjes van 3 stokjes met twee lossen ertussen 

toer 4: Haak weer 3 lossen;  dit is het eerst stokje van de volgende toer. 

Haak nu nog één stokje in het stokje (eigenlijk de 3 lossen…) van de vorige toer. 

Haak één stokje in het tweede stokje van de vorige toer en haak twee stokjes in het derde stokje van 

de vorige toer.  

Haak nu twee lossen.  

Haak twee stokjes in het eerste stokje van de vorige toer, haak één stokje op het tweede stokje van 

de vorige toer en haak weer twee stokjes in het derde stokje van de vorige toer.  

Weer 2 lossen. 

Dit nog 3x doen en de toer sluiten met een halve vaste in de 3e lossen van de 1e drie lossen.  

Je hebt nu 5 groepjes van 5 stokjes met twee lossen er tussen.  

 

 



toer 5: Haak weer 3 lossen;  dit is het eerst stokje van de volgende toer. 

Haak nu nog één stokje in het stokje (eigenlijk de 3 lossen…) van de vorige toer. 

Haak één stokje in het tweede, in het derde en in het vierde stokje van de vorige toer en haak twee 

stokjes in het vijfde stokje van de vorige toer.  

Haak nu twee lossen.  

Haak twee stokjes in het eerste stokje van de vorige toer, haak één stokje op het tweede, het derde 

en het vierde stokje van de vorige toer en haak weer twee stokjes in het vijfde stokje van de vorige 

toer.  

Weer 2 lossen. 

Dit nog 3x doen en de toer sluiten met een halve vaste in de 3e lossen van de 1e drie lossen.  

Je hebt nu 5 groepjes van 7 stokjes met twee lossen er tussen.  

 

Nu stop ik met de gedetailleerde beschrijving. Je breidt iedere toer uit met twee stokjes per punt.  

Van 7 naar 9 naar 11  tot je per punt 23 stokjes op de rij hebt met steeds twee lossen ertussen.  

Nu maak je per toer de punt weer wat smaller, door op het eerste en het laatste stokje van de punt 

geen stokje te haken, zo maak je iedere toer de punt wat smaller. Van 23 naar 21 etc.  

Tussen de punten maak je nu steeds boogjes van 4 lossen, die je met een vaste vasthaakt aan het 

vorige boogje, zie hiervoor de teltekening onder aan dit patroon.  

 
Als je het ruitje halverwege er in wilt haken moet je als je de punt 13 stokjes breed is precies in het 

middelste boogje 3 stokjes in één losse haken en verder volgens de teltekening uitbreiden en weer 

versmallen. Nadat je de kleine ruitjes en punten helemaal hebt versmald (NB bij de grote punten 

eindig je met één stokje, bij de kleine ruitjes eindig je met drie samenafgehaakte stokjes) ga je over 

op alleen maar boogjes haken, tot je de gewenste lengte hebt bereikt.  

 

Laatste toer: haak om ieder boogje 5 vasten. Hecht het draadje af.  

 

Haak nu een ketting van lossen en maak die zo lang als je nodig vind. Haal vervolgens de ketting eerst 

door de bovenste gaatjes van het net en sluit daarna de ketting met een halve vaste in de eerste 

losse. Hecht de draadjes af.   

 

 

 



Teltekening uiennet.  Het begin van het haakwerk zie je onderaan, daar begin je met de ring. Het 

detail bovenin is de tekening van het kleine ruitje halverwege tussen twee grote punten in.  

  

 


