
 
 

Wendy’s Mhaaksels © – Design en Haakpatroon 2019 - www.wendysmhaaksels.nl 
 
Deel je foto’s tijdens het haken en van je eindresultaat met de hashtag #hyggewindlicht #wendysmhaakselshyggewindlicht 

1 

WENDY’S MHAAKSELS  

Hygge Windlicht 

 
 

 

Gebruikte afkortingen en steken: 
l = losse(n) 

hv = halve vaste(n) 

v = vaste (n) 

bst = gehaakte breisteek (knitstitch) 

2bst samenh = minderen, haak 2 breisteken samen 

stk = steek 

samenh = samenhaken 

t = toer 

 

 

Benodigdheden: 

Haaknaald 3,5 mm 

Stopnaald 

1 bolletje haakkatoen in een kleur naar keuze (50 gr/125m) 

Restje haakkatoen in een contrasterende kleur (50gr/125m) 

Glazen windlicht, ik kocht hiervoor een wat ovale/ronde vaas van de Action (zie foto hiernaast) 
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De gehaakte breisteek / knitstitch 
Steek de naald niet onder de lusjes bovenop de steek van een vaste zoals je gewend bent bij een gewone vaste 

maar steek de naald tussen de steeltjes van de v’tjes aan de voorzijde van de vaste. Voor een duidelijke uitleg 

van de gehaakte breisteek kun je ook filmpjes op YouTube vinden onder de zoekterm knitstitch. 

 

 

Kreeftsteek 
Steek je haaknaald rechts van je steek in, haal de draad op, sla de draad om en haal door beide lussen. Kijk 

eventueel op YouTube voor filmpjes over de kreeftsteek. 

 

 

Haakpatroon 
Start met de hoofdkleur met een ketting van 100 l en sluit de ketting met een hv. 

Je haakt vanaf hier in spiralen, dus zonder de toeren te sluiten. 

T1. 1l, v in idere l    (100) 

T2-T5. bst in iedere stk  (100) 

T6. *48 bst, 2bst samenh* 2x (98) 

T7-T21 bst in iedere stk  (98) 

 

 

Blijf tussendoor steeds passen, ik haakte met haaknaald 3,5mm, maar ik heb een hele strakke hand van haken. 

Het kan dus zijn dat jij een haaknaald kleiner of misschien nog wel groter nodig hebt om een mooi egaal 

resultaat te krijgen. Afhankelijk van je hand van haken kan het ook zijn dat je vaker zult moeten minderen. 

Verdeel deze dan per 2 steken over een toer, dus net zoals in toer 6. Je haakt dan bijv een toer *47bst, 2bst 

samenh*2x (96) vervolgens weer 1 of enkele toeren met dit aantal. Mocht je nog meer moeten minderen dan 

weer een keer een toer *46bst, 2bst samenh*2x (94) enz 

Let in ieder geval op dat het “jasje” niet te wijd wordt.  

 

 

Haak na de laatste bst van t21 nog 1 hv. Haak vervolgens een toer met kreeftsteek om de rand mooi af te 

werken. 

Hecht de draad af en werk deze netjes weg aan de binnenkant. 

Hecht de draad aan de onderkant van het “jasje” voor het windlicht aan. Haak nu ook aan de onderkant een toer 

met kreeftsteek om deze onderrand ook mooi af te werken. 
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Borduur de letters volgens onderstaand voorbeeld in kruissteekjes met het restje contrasterende kleur op het 

“jasje”. In mijn geval was dat een groene kleur. 

Onder en boven de letters hou je 5 toeren over. Let op: de h is hoger, en de y en de g zijn lager dus je telt vanaf 

die punten       Voor het gemak maakte ik de telkaart ter hoogte van dit patroon.  

Tussen de letters liet ik een ruimte van twee steken over. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heel veel plezier met jouw Wendy’s Mhaaksels Hygge Windlicht. Ik ben heel benieuwd naar jouw Hygge 

Windlicht en vind het dan ook leuk als je je werk laat zien onder de hashtags #wendysmhaakselshyggewindlicht 

#hyggewindlicht en #wendysmhaaksels  

Als je profiel openbaar is of als je je foto’s openbaar deelt dan kom ik via deze hashtags zeker een kijkje bij je 

nemen. Wil je ook graag in mijn stories ‘made by you’ voorbij komen op instagram en facebook, deel dan vooral 

je foto en tag mijn account @wendysmhaaksels  

 

© Dit haakpatroon is ontworpen en gemaakt door Wendy’s Mhaaksels. Het patroon blijft eigendom van 

Wendy’s Mhaaksels. Dit patroon is alleen voor persoonlijk gebruik. Het patroon en/of delen van het patroon 

mogen niet verveelvoudigd, gekopieerd, aangepast of doorverkocht worden. Dit alles geldt online, op schrift 

en op alle overige denkbare wijzen. Producten van het eindresultaat mogen niet worden verkocht. Het is niet 

toegestaan om de patronen, eindproducten, foto’s of andere producten van Wendy’s Mhaaksels te gebruiken 

voor commerciële doeleinden.  

Uiteraard mag u wel foto’s publiceren van het door u gemaakte (eind)product met vermelding van Wendy’s 

Mhaaksels als ontwerpster. Alle rechten voorbehouden aan Wendy’s Mhaaksels. 
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