
WERKBESCHRIJVING - Vaderdag Cactus  

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Lisanne Multem van Draad en Praat... in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van 
de ontwerper en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet 
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Lisanne: “Met deze sleutelhanger hoef je nooit meer te zoeken naar je sleutels. Buiten dat deze cactus helemaal bij de 
trend van nu past is het ook nog eens een heel stoer cadeautje voor vaders! Vaders zijn net zo sterk en stoer als een 
cactus :) Haak je hem liever voor jezelf, ook goed natuurlijk. Je kunt hem ook heel gemakkelijk in een klein terracotta potje 
zetten. Hij staat namelijk ook superleuk in je raamkozijn. Je kunt met het garen meerdere cactusjes haken”.

Benodigdheden:

- 1 bol Durable Gekleurd katoen groen (2119)
- 1 bol Durable Gekleurd katoen donkerbruin 
(0250)
- 1 bol Durable Gekleurd katoen lichtgroen (0215)
- Haaknaald 2,5 mm
- Stopnaald
- Schaar 
- Vulling
- Sleutelring
- Leren label (www.mez11.nl)

Gebruikte steken:

- Lossen 
- Halve vasten
- Vasten 

Moeilijkheidsgraad: **
Toelichting: als er in het patroon bijvoorbeeld staat, Haak 2 v in elke 2e vaste. Dan haak je in elke 2e vaste van die toer 2 
vasten (meerderen). In de overige vasten haak je gewoon 1 vaste.

Aarde (onderkant):

Zet om te beginnen met donkerbruin een magische ring op en haak daar 6 vasten in. 
Toer 1:  Haak 2 vasten in elke vaste (12).
Toer 2:  Haak 2 vasten in elke 2e vaste (18). 
Toer 3: Haak in elke achterste lus 1 vaste (18).
Toer 4 en 5: Haak in elke vaste 1 vaste (18).
Toer 6: Haak 2 vasten in elke vaste 3 vaste (24).
Toer 7 en 8: Haak 1 vaste in elke vaste (24).
Toer 9: Haak 2 vasten in elke 4e vaste (30).
Toer 10 en 11: Haak 1 vaste in elke vaste (30).
Toer 12: Haak 2 vasten in elke 5e vaste (36).
Toer 13: Haak 1 vaste in elke vaste (36). 

Hecht af met 1 halve vaste en haak dan de bovenkant van de aarde.
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Aarde (bovenkant):

Zet om te beginnen met donkerbruin een magische ring op en haak daar 6 vasten in. 
Toer 1:  Haak 2 vasten in elke vaste (12).
Toer 2:  Haak 2 vasten in elke 2e vaste (18). 
Toer 3: Haak 2 vasten in elke vaste 3 vaste (24).
Toer 4: Haak 2 vasten in elke 4e vaste (30).
Toer 5: Haak 2 vasten in elke 5e vaste (36).

Hecht af met 1 halve vaste en naai de bovenkant vast op de onderkant met behulp van een stopnaald. Vergeet niet het 
potje stevig op te vullen voordat je het helemaal dichtnaait. Je hebt nu een potje/aarde gemaakt voor de cactus. 

Cactus (middelste arm):

Zet om te beginnen met groen een magische ring op en haak daar 6 vasten in. 
Toer 1:  Haak 2 vasten in elke vaste (12).
Toer 2:  Haak 2 vasten in elke 2e vaste (18). 
Toer 3 t/m 22: Haak 1 vaste in elke vaste (18). Vul de cactus zoveel als mogelijk op. 

Hecht af met 1 halve vaste en naai de middelste arm midden op de aarde vast. Naai helemaal rondom en vergeet niet om 
het laatste stukje ook nog even stevig op te vullen voordat je hem helemaal dichtnaait. 

Cactus (lange zijarm):

Zet om te beginnen met groen een magische ring op en haak daar 6 vasten in. 
Toer 1:  Haak 2 vasten in elke vaste (12).
Toer 2 t/m 13: Haak 1 vaste in elke vaste (12).
Toer 14: Haak nu 3 maal 2 steken samen, haak in de volgende 2 vasten 1 vaste, haak in de komende 3 steken steeds 2 
vasten, haak in de laatste steek 1 vaste (12).
Toer 15: Haak nu 3 maal 2 steken samen, haak in de volgende 2 vasten 1 vaste, haak in de komende 3 steken steeds 2 
vasten, haak in de laatste steek 1 vaste (12).
Toer 16 t/m/ 18: haak 1 vaste in elke vaste (12). Vul de arm voor zover als mogelijk op. 

Hecht af met 1 halve vaste en naai de 1e zijarm midden aan de zijkant van de cactus vast. Naai helemaal rondom en 
vergeet niet om het laatste stukje ook nog even stevig op te vullen voordat je hem helemaal dichtnaait. 

Cactus (korte zijarm):

Zet om te beginnen met groen een magische ring op en haak daar 6 vasten in. 
Toer 1:  Haak 2 vasten in elke vaste (12).
Toer 2 t/m 10: Haak 1 vaste in elke vaste (12).
Toer 11: Haak nu 3 maal 2 steken samen, haak in de volgende 2 vasten 1 vaste, haak in de komende 3 steken steeds 2 
vasten, haak in de laatste steek 1 vaste (12).
Toer 12: Haak nu 3 maal 2 steken samen, haak in de volgende 2 vasten 1 vaste, haak in de komende 3 steken steeds 2 
vasten, haak in de laatste steek 1 vaste (12).
Toer 13 t/m/ 15: haak 1 vaste in elke vaste (12). Vul de arm voor zover als mogelijk op. 

Hecht af met 1 halve vaste en naai de 1e zijarm midden aan de andere zijkant van de cactus vast. Naai helemaal rondom en 
vergeet niet om het laatste stukje ook nog even stevig op te vullen voordat je hem helemaal dichtnaait. 
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Naai met behulp van de stopnaald en het lichtgroene garen, willekeurige V-tjes op de cactus.

Zo het haakwerk is klaar! Maak de sleutelring vast aan de bovenkant van de middelste arm van de cactus. En hang daar 
ook het super stoere leren label aan. Heel veel plezier met geven en een hele fijne Vaderdag alvast! 

Of zet hem in een klein terracotta potje voor in de vensterbank en hou hem lekker zelf :) 

Liefs Lisanne


