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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Stefanie van Colours of Life 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.

Deze mooie gehaakte lamp is prachtig in een hoek van een serre, loungeruimte of 
buitenkamer. Met sfeerlichtjes of los fitting-snoer komt de lamp nog mooier tot zijn recht.
Ook een kleinere variatie is mogelijk.

Benodigdheden
Haaknaald 4,5 mm - Clover Amour 4,5 086.1046
Durable Double Four - 010.69 kleur Linen 2212 - 7 bollen
Je houdt van het garen over waar je eventueel nog een kwast mee kan maken
Ringen: 1x 10cm, 2x 15 cm, 1x 25 cm, 1x 30cm, 2x 40cm
 087.3000 / 087.3001 / 087.3003 / 087.3004 / 087.3006

Moeilijkheidsgraad
Beginner

Afmeting
175 cm lang en 40 cm breed

Haaksteken:
l = losse
v = vaste
hv = halve vaste
st = stokje
Samenvoegen = 2 stokjes  minderen

Patrooninformatie en tips
Enige haakervaring is handig, maar in het patroon zitten standaard haaksteken.
Iedereen heeft een eigen hand van haken, soms losser of vaster. Mocht je niet goed uitkomen met het haken, kies dan 
een dunnere of dikkere haaknaald. Ook kun je altijd in je patroon een paar lossen meer of minder maken. Dit geldt ook 
voor een groepje, zodat het patroon beter zou passen. Haak eventueel een proeflapje om te kijken hoe jouw hand van 
haken is. Graag helpt de ontwerpster je hierbij. Vraag voor advies coloursoflife.nl.

Kortere versie van de lamp: 
Wil je deze lamp in een kleinere versie maken dat kan. Haak dan tot en met toer 62 en maak er een aantal sliertjes aan 
met de losse katoen. Bind deze samen tot een franje maak een bolletje met een kwast.

Werkbeschrijving 
Haak het hele patroon als start van de toer i.p.v. het eerste stokje, 2 lossen en sluit de toer met een h.v.

T1: Haak met linnen double four en haaknaald 4,5 mm een ketting van 12l.❶(foto 1) 
T2: Haak in elke steek 1v, sluit met h.v. ❶ (foto 2)
T3-T4: Haak 2l voor de eerste steek en 13 st, sluit met h.v. (foto 3)❶
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T5: Haak in elke steek een st. in het midden van st van de vorige toer en l ertussen.  
T6: Haak st (steeds in midden van de steek) met 2 l ertussen❶(foto 4) 
T7: Haak op dezelfde wijze st met 3 l ertussen ❶(foto 5)
T8: Haak de ring van 10 cm mee aan het werk en omhaak in elke boog 5v.❶(foto 6)

T9: Haak de hele toer vasten in elke steek één.  
T10: sla 2 steken over en haak in de 3de steek 4 stokjes, sla weer 2 steken over en maak hier een h.v. herhaal dit de hele 
toer. (totaal 11 waaiertjes) ❶(foto 7) 
T11: Haak 3 hv over de toer en start bovenop de waaier, haak 6l en een v op de top van de volgende boog, hh de hele 
toer. 
T12: 6st in de boog en een hv op de vaste van de vorige toer, hh. ❶ (foto 8)
T13: Haak 3 hv over de toer en start bovenop de waaier, haak 7l en een v op de top van de volgende boog, hh. 
T14: 8st in de boog en een hv op de vaste van de vorige toer, hh. 
T15: Haak 4 hv over de toer, haak 7l en een v op de top van de volgende boog, hh de hele toer. 
T16: 9st in de boog en een hv op de vaste van de vorige toer, hh. 
T17: Haak 4 hv over de toer, haak 8l en een v op de top van de volgende boog, hh de hele toer.
T18: 10v in elke boog 
T19: 2l, sla 2 steken over en haak een st, hh hele toer 
T20: Haak hele toer st en meerder over de toer 4 steken  
T21: Haak nog een toer st met 3 meerderingen verdeeld over de hele toer❶(foto 9)
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T22: 3l, sla 2 steken over en haak een st, haak om de 5 openingen een opening met 2l, hh hele toer 
T23: Haak in de openingen 3st en 1st op stokje vorige toer, hh. 
T24: haak st met 6 meerderingen verdeeld over de toer 
T25: Haak st met 3l ertussen zoals in toer 22, om de 5 komt er tussen 
de stokjes 2 l. - zie overzichtsfoto hiernaast.
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T26: Zet volgende ring van 40 aan het werk met vasten, haak hierbij 3 
vasten om de bogen en om de 2 bogen 4 v.
T27: Haak in elke steek een st, haak om de 22 stokjes een samengesteld 
stokje om te minderen. 
T28: Haak st met 3l ertussen en haak om de 4 vakjes 2l ertussen. 
T29: Hele toer stokjes met 3x 3st in de boog en daarna 2st in boog, hh. 
T30:  Haak hele toer st, met om de 18 st een mindering. 
T31: Haak 3st in elke steek 1 en 2l ertussen, sla 2 steken over, hh. 
T32: Haak bogen van v en 5 l ertussen. ❶(foto 10)
T33: Haak 2xst met 1 l ertussen, dan 3l en v, 3l en hh. 
T34: 5xst met 1l ertussen in de waaier, daarna 2l en hh. ❶(foto 11)
T35: 2hv over de toer, 2l, in de tussenboog 2xst met 1l ertussen, 2l en v 
op de top van de waaier, 2l en hh.
T36: 2hv over de toer, 4xst met 1l ertussen, 2l en in de volgende waaier 
weer 4xst met 1 l ertussen, hh.
T37-40 hh toer 35 en 36. ❶ (foto 12)
T41: zie toer 35 
T42: 3xst met 1l ertussen, 1l, hh. (zie ook overzichtsfoto 2)
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T 43: Zet de ring van 30 cm aan met v, 4 v in de boog en op elke st en l ook een v.
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T44: Haak v en 5l, hh hele toer. 
T45: Haak over de toer hv tot midden van de boog, v, 3l,(st, 2l, st) in 
volgende boog, 3l, v, 3l, hh. 
T46: werk hv over de toer en start tussen de stokjes, 2st, 1l, 2st, 3l en hh. 
T47/T48: hh T45-46, maar verspring het patroon, zodat deze in de 
tussenliggende boog komt. 
T49: Gebruik hetzelfde patroon, maar nu (2l, v, 2l) in ene boog en 
volgende boog (st, 1l, st) hh. 
T50: 2st, 1l, 2st, 2l, hh 
T51/ T52: herhaal T49-50. 
T53: (1l,v,1l,) en in de volgende boog (st,1l,st,) hh. 
T54: (2st, 1l, 2st) 1l, hh. 
T55: hh T53.❶ (foto 13)
T56: Haak in elk stokjesgroepje 3xst en 1l, hh. 
T57: Haak op elke steek een st. 
T58: 2l, sla 2 steken over en haak 1st, hh. 
T59: Haak 2x 2st in boog en 1st op st van vorige toer en haak daarna 
1xst en st op st van vorige toer, hh. 
T60: Haak in elke steek een st. 
T61: hh T58. (zie ook overzichtsfoto 3)
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overzichtsfoto 3

T 62: Zet de ring van 15 cm aan met v, 3 v in de boog en op elke st 
een v.❶(foto 14)
T63: hh T60. 
T64: hh T58. 
T65/66: hh T60. 
T67: hh T58. 
T68: hh T60. 
T69: haak v en sla 2 steken over, 4l, hh. 
T70: Volg weer het patroon met boogjes, v,1l, (st, 1l, st), 1l,v,1l, hh.  
T71 : (2st, 1l, 2st), 2l, hh.  ❶(foto 15)  T72: v, 2l, (st, 1l, st), 2l,v,2l, hh. 
T73: (2st,1l,2st) 3l, hh.   T74: hh T72  T75: hh T73  
T76: hh T72    T77: hh T73   T78: v, 3l, (st, 1l, st), 3l,v,3l, hh 
T79: (2st,1l,2st) 4l, hh    T80: v, 5l, hh. (foto 16 en overzichtsfoto 4)

overzichtsfoto 4
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15 16 17
T81: Zet de ring van 25 cm aan met v, 6 v in de boog en op elke v van de vorige toer een v
T82:  Haak v, sla 4v van de ring over, 5l, v, hh 
T83-T90: Haak 4x het patroon zoals toer 72 en 73, alleen de laatste toer, haak je 5st in plaats van (2st,1l,2st)  
T91: Haak 5l en v in de bogen en midden van stokjesgroepje. Minder in deze toer, zodat je 32 boogjes krijgt 
T92: Haak in elke boog 3 st met 2x 3l ertussen en 1x 2l ertussen (om te minderen), hh 
T93: Stokjes haken op elke steek. Minder door 3x 2st in boog en dan 1 st in de boog.
T94: Haak op elke steek 1 st (hier kun je minderen als het nodig is). 
T95: st met 2l ertussen, hh 
T96: Haak in en op elke steek stokjes.❶(foto 17)

18 19
T97: Zet de ring van 40 cm aan met v, haak in elke steek v en evt. een meerdering als dit mooier staat.
T98: Haak st met 2l ertussen en sla steeds 2steken over. 
T99: Haak in elke steek een st.
T100: zoals T99 en voeg om de 10 steken, 2 stokjes samen.
T101: zoals T98.
T102-103: zoals T99. 
T104: zoals T98. 
T105: Haak een toer vasten. 
T106: Haak 11 bogen van 11 l en een v, sla steeds 10 steken over. 
T107: Haak 9st en hv op de v vorige toer, hh. 
T108: Haak hv over de toer tot het midden en haak v en 8 l, v op midden volgende boog, hh. 
T109: Haak nu 8st met hv op v van vorige toer, hh. ❶ (zie ook overzichtsfoto 5)
T110: Haak een ring mee van 15 cm, omhaak deze met v, neem hierin verdeeld over de ring, het midden van de bogen 
mee.❶ (foto 19)
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Hang naar wens in de lamp kleine kerstlampjes of bevestig door de onderkant een fittingsnoer en plaats een bollamp 
hierin, maak de bovenrand van de lamp met draad vast aan het snoer.

overzichtsfoto 5


