
  



KINDERWANTJES 2 -3 JAAR 

EEN PATROON VAN DANIËLLE EVELEENS 

 

Benodigdheden  

 - Phildar Partner 6 Rose 204 ca. 60 gram 

 - Haaknaald nr. 5  

 - Stopnaald 

 - Pomponmaker  

Gebruikte steken 

L = losse 

hv = halve vaste 

V = vaste 

stk = stokje 

Reliëfstokje 

 

Hoe haak je een reliëfstokje 

Een reliëfstokje haak je door een stokje te haken, 

maar niet in bovenkant van de steek (door het v’tje) 

te steken, maar om de steek van de vorige toer. Je 

steekt de haaknaald van rechts naar links 

(afwisselend) voor of achter de steek langs en haakt 

dan een stokje.  

 

Wantje 

 1. Haak een ketting van 22 lossen, sluit de ring met 

een hv     = 22 

 2. Haak 2l, 22stk, sluit met een hv  = 22 

 3. - 5. Haak 2l,  22 reliefstokjes, sluit de toer met 

een hv (3 toeren)    = 22  

Haak in spiraalvorm verder; je sluit de toeren niet 

meer met een hv.  

 6. - 8. 1v in elke v (3 toeren)   = 22 

 9. 2v in dezelfde v, 9v, 2v in dezelfde v, 11v = 24 

 10. 1v in elke v    = 24 

 11. 2v in dezelfde v, 9v, 2v in dezelfde v, 13v = 26 

 12. Haak 16v, sla 8v over, haak nog 2v  = 18 

 13. 1v in elke v    = 18 

 14. 2v in dezelfde v, 7v, 2v in dezelfde v, 9v = 20 

 15. -  18. 1v in elke v (4 toeren)  = 20  

 19. 4x (3v, 2v samen haken)   = 16 

 20. Haak elke 2v samen   = 8 

Hecht af en naai de overige 8v samen. Werk de draad 

netjes weg.  

Duim 

Hecht aan op één van de vasten uit toer 12 van het 

wantje; 

 1. Hecht aan en haak 8v  = 8 

 2. – 4. 1v in elke v (3 toeren) = 8  

 5. Haak elke 2v samen  = 4 

Hecht af en naai de overige 4v samen. Werk de draad 

netjes weg.  

Naai de opening tussen het wantje en de duim netjes 

dicht. Haak het tweede wantje op exact dezelfde 

manier. 

 

Maak vervolgens twee kleine pomponnetjes met een 

diameter van ca. 2,5 cm.  

 

Knip een draad van ca. 40 cm (check zelf even of het 

past) en rijg deze bij het wantje tussen toer 5 en 6 

tussen de steken door(zie afbeelding). Maak aan het 

uiteinde van de draad één pomponnetje vast.  

Op deze manier kan je het touwtje iets aantrekken 

zodat het wantje vaster om de pols zit, maak dan een 

strikje in de draad.  

 

Haak tot slot een lange rij lossen tot je een koord van 

ca. 90cm hebt. Maak beide uiteinden vast aan de 

wantjes. (haak eventueel met een kleinere haaknaald 

voor een netter resultaat).  
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