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Spiraalonderzetters 

 

 

Niks helpt beter tegen een winterdipje dan alvast onderzetters haken voor zomerse avonden. Maar 

deze spiraalonderzetters maak je behoorlijk snel, dus je krijgt ze ook last minute nog af!  

Je gebruikt 5 steken voor dit patroon: lossen, halve vasten, vasten, halve stokjes en stokjes.  

Heb je vragen over dit patroon? Mail gerust naar haken [at] veerlegoossens [punt] be 

Veel plezier!  

 

 

 
 

Haak 3 lossen in de eerste kleur en haak dan 3 
stokjes in de eerste losse. Bind niet af en laat de 
lus hangen.  

 
 

Haak een halve vaste in de eerste losse, waar je 
ook de 3 stokjes in gehaakt hebt. Haak 2 lossen 
en dan 3 stokjes in de eerste losse. Je zult 
merken dat de eerste losse, waar alle stokjes in 
zitten, uitrekt. Dat is niet erg, je kunt die nadien 
dichttrekken met het loszittend eindje.  
Bind niet af en laat de lus hangen.  
 
Herhaal met de derde kleur. Trek de eerste 
losse dicht met het loszittende draadje van het 
begin. Bind aan de achterkant de draadjes aan 
elkaar. Nadien kun je ze innaaien.  
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Nu begint de spiraal. Haak twee stokjes in de 
opening tussen de 2 vasten en het eerste 
stokje. Die sla je normaalgezien over als je met 
stokjes haakt, maar als je dat doet bij een 
spiraal, krijg je een te grote opening.  
 
Haak daarna 2 stokjes in de volgende 3 stokjes 
van de vorige rij. Je hebt nu voor elke kleur 4 
keer 2 stokjes. Je moet voor elke kleur 5 keer 2 
stokjes haken, maar de laatste 2 kun je pas 
haken als je alle kleuren gehad hebt, want er is 
een steek te weinig op de vorige rij.  

 
 

Haak in elke kleur 5 keer (1 stokje in de 
volgende steek en 2 stokjes in de steek daarna). 
Ook dit moet je in twee keer doen omdat er te 
weinig steken op de vorige rij zijn.  

 
 

Haak in elke kleur 5 keer (2 stokjes in de 
volgende 2 steken en 2 stokjes in de 3e steek). 
Ook nu moet je in twee keer werken.  
 
Haak nu in elke kleur 3 halve stokjes, 2 vasten 
en een halve vaste. Bind af. Naai alle draadjes 
in.  

 


