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Paasslinger 

 

Wie Pasen zegt, zegt chocolade. En haas. En versieringen. Dit jaar ga ik voor een slinger met 

paashaasjes. Hieronder vind je hoe je er zelf een maakt. Veel plezier en alvast fijn paasfeest! 

 

Dit heb je nodig 

- Wol in haaskleuren (Ik gebruikte wit, bruin en grijs. Geen idee of hazen wit kunnen zijn, maar 

kom ;) ) 

- Eindjes rode of roze wol voor de neus en eventueel voor de staart. Maar die laatste kun je in 

eender welke kleur maken!  

- Een haaknaald n°4 voor het lijfje en n°2 voor de neus en staart.  

- Een stopnaald 

 

Patroon 

Het lijfje: Haak een rondje met 12 stokjes. Dat 
kan door een magische cirkel te maken en daar 
12 stokjes in te haken, of door 3 lossen te haken 
en 11 stokjes in de eerste steek te haken. Die kun 
je nadien ook dicht trekken, net als een magische 
cirkel. De eerste 2 lossen zijn daarbij het eerste 
stokje. Sluit het rondje met een halve vaste. 
 
 

 
 

Het kopje en de oren: Haak 1 losse en een vaste 
in de eerste steek. Haak nu 2 halve stokjes in de 
tweede steek. Nu maak je de oren door 2 keer 7 
lossen te haken en ze met een halve vaste vast te 
zetten in de eerste steek. Haak opnieuw een half 
stokje in de steek waar je net al 2 halve stokjes in 
haakte. Knoop af en werk het draadje met behulp 
van de stopnaald weg aan de achterkant van het 
kopje. 
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Het staartje: Haak een halve vaste in de steek 
waar je het staartje wilt (best 2 of 3 steken onder 
het kopje). Steek daarvoor de naald via de 
voorkant van het konijntje in de steek en trek de 
draad erdoor. Haak een losse in het lusje dat je 
hebt gemaakt en haak dan 4 vasten en een halve 
vaste in dezelfde steek. Knoop af en werk het 
draadje weg aan de achterkant. 
 
Het neusje: Haak een halve vaste in de steek 
waar je het neusje wilt. Steek de naald langs de 
voorkant van het konijntje door de steek. Haal de 
draad door de steek. Je hebt nu een lus. Bind 
meteen af. Zo krijg je een klein neusje. Wil je een 
grotere neus, dan kun je een losse haken en  dan 
een vaste in dezelfde steek. 
 
 

 
 

Rijgen: Je kunt een eind wol gebruiken als slinger, of een ketting lossen haken. Neem je een gewone 
draad, knoop die dan telkens aan beide oren vast. Anders draaien de hazen rond en zie je de 
achterkant, die niet mooi afgewerkt is. Haak je een ketting lossen, haak dan in elk oor een halve 
vaste. 
 
 

Je kunt de slinger zo lang maken als je wilt! Veel plezier!  


