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Haakpatroon 
placemets / onderzetters 

 

 
 

Dit gratis patroon is alleen voor persoonlijk gebruik. 
Zowel het patroon als de foto’s mogen niet worden gedeeld, gekopieerd, gepubliceerd of vertaald 

zonder toestemming van Sunny designs. Het gemaakte artikel mag niet verkocht worden. 

©2018 Sunny designs. 
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Benodigdheden 

- 6 bollen byClaire Cotton in kleuren naar keuze.  
Ik gebruikte de volgende 6 kleuren (van elk 1 bol): 
Mint nr. 026 
Apricot nr. 045  
Sea blue nr. 029 
Flamingo pink nr. 006 
Turquoise nr. 031 
Coral nr. 044 

- Haaknaald 3 
- Stopnaald 

 
De placemets/onderzetters zijn ongeveer 29,5 cm in doorsnee en met het 
bovengenoemde aantal bollen kan je er ongeveer 4 haken (afhankelijk van hoe 
los of strak je haakt). Elke kleur komt twee keer aan bod in een 
placemet/onderzetter. 
 

  
 
Onderaan het patroon vind je een haakschema. 
 
 
Gebruikte afkortingen 
l = losse 
hv = halve vaste 
v = vaste 
hst = half stokje 
st = stokje 
dst = dubbelstokje 
rst voor = reliëfstokje voor* 
 
*Uitleg reliëfstokje voor: 
Normaal haak je in een steek, maar bij reliëfstokjes haak je om een steek. Bij 
het reliëfstokje voor haak je onder het stokje van de vorige toer door. Je steekt 
de naald onder de rechterzijkant van het stokje door, slaat de draad om de 
naald, trekt de draad achter het stokje langs en maak het stokje af zoals je altijd 
doet. (Op Youtube zijn filmpjes hiervan te vinden.) 
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Beschrijving 
 

1) Begin met een magische ring en haak daarin 3 l (= 1e st) en 11 st, sluit 
met een hv. (12 st) 
In plaats van de magische ring kan je ook 5 lossen haken en sluiten met 
een hv. In de ring die je hiermee krijgt, haak je dan 3 l (= 1e st) en 11 st. 
 

2) 2 l (= 1e hst) en hst in dezelfde steek, *2 hst in de volgende steek*, 
herhaal *-* tot het eind, sluit met een hv. (24 steken) 
 

3) Hecht een nieuwe kleur aan en haak 3 l (= 1e st) en 2 l-st in dezelfde 
steek, *sla 1 steek over, st-2 l-st in volgende steek*, herhaal *-* tot het 
eind, sluit met een hv. (12 v’s) 

 
4) Hecht een nieuwe kleur aan om een 2 l-boogje en haak 3 l (= 1e st) en 2 

st om hetzelfde 2 l-boogje, dst tussen 2 v’s in en in de steek die in toer 2 
is overgeslagen, *3 st om het volgende 2 l-boogje, dst tussen 2 v’s in en 
in de steek die in toer 2 is overgeslagen*, herhaal *-* tot het eind, sluit 
met een hv. 
 

5) Hecht een nieuwe kleur aan in een middelste st van een groepje van 3 en 
haak 3 l (= 1e st), st in de volgende steek, 1 l, rst voor, 1 l, *st in elk van 
de volgende 3 steken, 1 l, rst voor, 1 l*, herhaal *-* tot je nog 1 steek 
over hebt en haak daarin 1 st, sluit met een hv. 
 

6) Hecht een nieuwe kleur aan in het middelste st tussen 2 rst’s in en haak 3 
l (= 1e st) en 2 st in dezelfde steek, sla 1 steek over, st om de l, rst voor 
(om het rst van de vorige toer), st om de l, sla 1 steek over, *3 st in het 
middelste st tussen 2 rst’s in, sla 1 steek over, st om de l, rst voor (om 
het rst van de vorige toer), st om de l, sla 1 steek over*, herhaal *-* tot 
het eind, sluit met een hv. 
 

7) Hecht een nieuwe kleur aan in het middelste st van een groepje van 3 en 
haak 1 l (=1e v) en 4 l, v in rst, *4 l, v in het middelste st, 4 l, v in rst, 4 
l*, herhaal *-* tot het eind, sluit met een hv (maar knip de draad niet 
af!). 
 

8) Ga met 1 hv naar het midden van het eerste 4 l-boogje en haak 3 l (= 1e 
st) en 6 st om hetzelfde 4 l-boogje, *v om het volgende 4 l-boogje, 7 st 
om het volgende 4 l-boogje*, herhaal *-* tot het eind, sluit met een hv. 
 

9) Hecht een nieuwe kleur aan in een v en haak 4 l (= 1e dst) en 4 dst in 
dezelfde steek, 1 l, 1 v in het 4e st, 1 l, *5 dst in de volgende v, 1 l, 1 v in 
het 4e st, 1 l*, herhaal *-* tot het eind, sluit met een hv. 
 

10) Hecht een nieuwe kleur aan in het middelste dst van een groepje 
van 5 en haak 1 l (= 1e v) en 5 l, v in de v, 5 l, *v in het middelste dst, 5 
l, v in de v, 5 l*, herhaal *-* tot het eind, sluit met een hv (maar knip de 
draad niet af!). 
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11) Ga met 2 hv naar het midden van het eerste 5 l-boogje en haak 3 l 
(= 1e st) en 2 st om hetzelfde 5 l-boogje, 3 l, *3 st om het volgende 5 l-
boogje, 3 l*, herhaal *-* tot het eind, sluit met een hv. 
 
Je haakwerk kan nu wat trekken, maar dit komt goed in de volgende toer. 
 

12) Hecht een nieuwe kleur aan in het 1e st van een groepje van 3 en 
haak 3 l (= 1e st), st in elk van de volgende 2 steken, st in de eerste l, 1 l, 
dst in de v van toer 10, 1 l, *st in de derde l, st in elk van de volgende 3 
steken, st in de eerste l, 1 l, dst in de v van toer 10, 1 l, st in de derde l*, 
herhaal *-* tot het eind, sluit met een hv (je hebt nu elke keer 5 st tussen 
twee dst in). 
 

13) Hecht een nieuwe kleur aan bovenop een dst en haak 1 l (= 1e v), v 
om de l, hst, st, 1 l, dst, 1 l, st, hst, v om de l, *v in dst, v om de l, hst, 
st, 1 l, dst, 1 l, st, hst, v om de l*, herhaal *-* tot het eind, sluit met een 
hv (het dst zit elke keer in het 3e st van de vorige toer). 
 

14) Hecht een nieuwe kleur aan in een dst en haak 1 l (= 1e v), 7 dst in 
de tweede v, *v in dst, 7 dst in de tweede v*, herhaal *-* tot het eind, 
sluit met een hv. 
 

15) Hecht een nieuwe kleur aan in een v en haak 1 l (= 1e v) en 4 l, *5 
hst in het vierde dst, 4 l, v in de v, 4 l, 5 hst in het vierde dst, 4 l*, 
herhaal *-* tot het eind, sluit met een hv. 

 
 
Afwerking 
 
Hecht alle draden af. 
Haak op dezelfde manier nog meer placemets/onderzetters.  
 
Gebruik ze als onderzetter voor een vaasje, bij etentjes op zomeravonden in de 
tuin of bevestig er een in een ring en hang ‘m op als decoratie. 
 

           
       Gehaakt door @Moosmoosies                Gehaakt door @marian_haakt_graag 
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Halve vaste (wordt alleen aan het begin v/d toer vermeld) 
Losse 
Vaste 
Half stokje 

Stokje 

Dubbel stokje 

 
Reliëfstokje voor 
 
Magische ring 



6 
 

Tot slot 
 
Dit patroon is met veel zorg ontworpen. Als je onverhoopt toch vragen hebt of 
als er delen van het patroon onduidelijk zijn, neem dan gerust contact met me 
op via mail sunnydesignslimited@gmail.com of @sunny_designs op Instagram. 
 
 

* Dit patroon van Sunny Designs is mede mogelijk gemaakt door een 
samenwerkingsverband met: 

 
 

 


