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18 kleurrijke haakprojecten voor in huis

JORINA JOOSSE
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VOORWOORD

Tien jaar geleden startte ik met haken. Wat begon met een klein gehaakt beertje 

wat veel moeite kostte, is uitgegroeid tot de meest uiteenlopende projecten. Ik 

vind het heerlijk om creatief bezig te zijn, al was ik dat niet van jongs af aan. Zodra 

ik aan mijn eerste haakproject begon, waren de verwachtingen van mijn omgeving 

niet hoog. Maar met doorzettingsvermogen, opnieuw beginnen en nooit stoppen 

lukt dit iedereen. Als je er liefde en tijd in stopt kun je meer dan je zelf denkt!

Haken maakt mij vrolijk, het is een uitlaatklep voor de dagelijkse dingen die je 

meemaakt. Met haken verwerk je je emoties en gebeurtenissen. Het maakt je 

hoofd leeg en zorgt voor ontspanning. Het is heerlijk om met bolletjes wol en 

haaknaalden iets moois te maken. Het trotse gevoel dat je krijgt als iets af is, 

de fijne flow tijdens het haken en de voorpret van de kleurtjes uitzoeken voor 

een nieuw haakproject. Haken combineer ik altijd met kleur. Soms net even met 

dat neon randje voor een mooi accent, of juist de contrasten opzoeken. In het 

gebruik van kleur zit geen goed of fout. Kies de kleuren die jij mooi vindt en de 

kleuren zeggen wie je bent!

Het afgelopen jaar was ik continu bezig met dit haakboek, het was overal, 

om mij heen en in mijn hoofd. De ideeën kwamen naar buiten stromen en het 

kostte heel veel moeite om me te beperken tot achttien projecten. De mooiste 

projecten zijn in dit boek gekomen en zijn bedoeld om jou blij te maken. 

Met haken in alle kleuren maak je je eigen hippe woonaccessoires voor in je huis. 

Ik word blij van het haken van dekens, er zitten er daarom wel zes in dit boek! Een 

deken voelt voor mij als een fijne serie waar je helemaal in zit, en je kunt genieten 

van het haakproces in je eigen bubbel. Het geeft je rust op drukke momenten om 

die lekkere deken erbij te pakken en daar gedachteloos aan verder te haken. 

Met dit boek wil ik je uitdagen om te gaan haken, je eigen kleuren te gebruiken 

en te genieten van het proces. Haak je mee?! 

Jorina
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P.7 VOORWOORD
P.12 HAAKSTEKEN

P.26  ZITHOEK
 p.28 Lollipoppoef
 p.36 Bohokussen
 p.46 Schuine-strepenkussen 
 p.56 Regenboog vloerkleed

P.60  DEKENS
 p.62 Zigzagdeken
 p.70 Circusdeken 
 p.80 Strependeken
 p.84 Dahliadeken
 p.90 Diamantdeken
 p.96 Pluktuindeken

P.106  KEUKEN
 p.108 Vlakken theedoek
 p.114 Vaatdoekjes
 p.118 Gehaakte onderzetters
 p.122 Zwaan pannenlap 

P.130  DECORATIE
 p.132 Confettislinger
 p.138 Regenboog wandhanger
 p.144 Fiesta vlaggetjes
 p.150 Terrazzo plantenmandje

P.158 DANKWOORD

INHOUD
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HOE START JE MET HAKEN

Om te kunnen haken heb je een haaknaald en garen nodig. Op de wikkel 
staat aangegeven voor welke haaknaald het garen geschikt is. Bij de pa-
tronen uit dit boek staat ook beschreven welke haaknaald je nodig hebt. 
Dat kan soms een haaknaald groter of kleiner zijn dan dat op de wikkel 
staat. Dat is dan bedoeld om het haakwerk strakker of losser te maken. 
Ik vind het fijn om met een haaknaald te haken waar softgrip op zit. Dat 
zorgt voor minder last van je handen tijdens het haken en dat haakt 
gelijkmatiger. Ik gebruik zelf de haaknaalden van Clover Amour of Tulip. 
Het kost wat, maar dan heb je ook wat!

Begin je net met haken? Ga dan niet aan de slag met een project waarbij 
je een dunne haaknaald nodig hebt. Pak liever een project voor haaknaald 
5 mm of groter. Je ziet je steken beter en hebt er ook beter grip op. 
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