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WENDY’S MHAAKSELS 

SLEUTELHUISJE STAY AT HOME 
 

 

Gebruikte afkortingen en steken: 
l = losse(n) 

hv = halve vaste(n) 

v = vaste(n) 

Hst = half stokje / halve stokjes 

stk = steek 

T = toer 

R = rij 

 

Benodigdheden: 

Haaknaald 3 mm (of passend bij je garenkeuze) 

Stopnaald 

Restjes katoen in kleuren naar keuze 

Sleutelring 

Knoop 

 

Haakpatroon: 
 

Huisje: 

Het eerste gedeelte van het huisje haak je rond. Je haakt spiraalsgewijs, dit houdt in dat je de toeren niet sluit met 

een hv aan het einde van iedere toer maar gewoon in het rond door haakt. 

Haak 50l, haak de lossenketting met een hv tot een ring, zorg ervoor dat de lossenketting niet gedraaid is. 

T1 tm 18  haak een v in iedere stk    (50) 

T19  haak nog 4v maar haak deze toer niet verder af. 

Wissel in de 4e v van toer van kleur voor het dak. 

Nu ga je het dak haken, deze haak je in twee delen.  
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LET OP: Vanaf hier haak je in rijen. Aan het eind van iedere rij keer je je werk, je haakt GEEN KEERLOSSEN!!! Dit 

wordt hieronder niet meer vermeld. 

 

Voorkant dak: 

R1  25v       (25) 

R2  haak de 1e 2v samen, 21v, haak de laatste 2v samen (23) 

R3  haak de 1e 2v samen, 19v, haak de laatste 2v samen (21) 

R4  haak de 1e 2v samen, 17v, haak de laatste 2v samen (19) 

R5  haak de 1e 2v samen, 15v, haak de laatste 2v samen (17) 

R6  haak de 1e 2v samen, 13v, haak de laatste 2v samen (15) 

R7  haak de 1e 2v samen, 11v, haak de laatste 2v samen (13) 

R8  haak de 1e 2v samen, 9v, haak de laatste 2v samen (11) 

R9  haak de 1e 2v samen, 7v, haak de laatste 2v samen (9) 

R10  haak de 1e 2v samen, 5v, haak de laatste 2v samen (7) 

R11  haak de 1e 2v samen, 3v, haak de laatste 2v samen (5) 

R12  haak de 1e 2v samen, 1v, haak de laatste 2v samen (3) 

R13  haak de 1e 2v samen, 1v    (2) 

R14   haak 2v samen      (1) 

Hecht de draad af en laat een lange draad achter om het dak straks aan 1 zijde dicht te naaien. 

 

Achterkant dak: 

R1  25v       (25) 

R2  haak de 1e 2v samen, 21v, haak de laatste 2v samen (23) 

R3  haak de 1e 2v samen, 19v, haak de laatste 2v samen (21) 

R4  haak de 1e 2v samen, 17v, haak de laatste 2v samen (19) 

R5  haak de 1e 2v samen, 15v, haak de laatste 2v samen (17) 

R6  haak de 1e 2v samen, 13v, haak de laatste 2v samen (15) 

R7  haak de 1e 2v samen, 3v, 5l, sla 5 stk over, 3v, haak de laatste 2v samen   (13) 

R8  haak de 1e 2v samen, 2v, 5v om de 5l van R7, 2v, haak de laatste 2v samen  (11) 

R9  haak de 1e 2v samen, 7v, haak de laatste 2v samen (9) 

R10  haak de 1e 2v samen, 5l, sla 5 stk over, haak de laatste 2v samen   (7) 

R11  haak de 1e v en de 1e v die je haakt om de lossenketting uit R10 samen, 3v om de  

  Lossenketting uit R10, haak 1v om de lossenketting uit R10 samen met de laatste v (5) 

R12  haak de 1e 2v samen, 1v, haak de laatste 2v samen (3) 

R13  haak de 1e 2v samen, 1v    (2) 

R14   haak 2v samen      (1) 

Hecht de draad af en laat een lange draad achter om het dak straks aan 1 zijde dicht te naaien. 

 

Draai het huisje binnenstebuiten. Aan de punten van het dak heb je zowel aan de voorkant als aan de achterkant een 

draad hangen. Met deze draden naai je het dak nu dicht. De ene draad gebruik je om de linkerkant van het dak dicht 

te naaien, de andere draad gebruik je om de rechterkant van het dak dicht te naaien. Hecht vervolgens de draden 

goed af en knip ze af. Draai het huisje weer terug, met de goede kant naar buiten. 

 

Raam: 

Haak 7l 

R1  start in de 2el vanaf de haaknaald, haak 6v  (6) 

R2 tm 6  6v       (6) 

Hecht af en laat een lange draad aan je werk zitten om het raam op het huisje te naaien. 
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Deur: 

Haak 7l 

R1  start in de 2el vanaf de haaknaald, haak 6v  (6) 

R2 tm 10 6v       (6) 

Hecht af en laat een lange draad aan je werk zitten om de deur op het huisje te naaien. 

 

Naai de deur en het raam op het huisje. Hecht de draden af en werk de draden netjes weg. Borduur op de deur een 

paar steekjes als deurkruk en op het raam kun je een raster borduren als raamlatjes. Hecht ook hiervan de draden af 

en werk ze netjes weg. 

 

Polsbandje/schoorsteen: 

Haak 4l 

R1  start in de 2e l vanaf de haaknaald, haak 3 hst  (3) 

R2 tm 60 3hst       (3) 

Hecht af en laat een draad aan je werk zitten. 

Haal het polsbandje nu als volgt door de openingen in de achterkant van het dak van je sleutelhuisje: 

 
 

Zorg nu dat de open onderkanten aan de onderkant gelijk zijn en leg er een sleutelring tussen. Naai vervolgens de 

onderkant dicht. Naai net boven de sleutelring ook dicht zodat de ring niet kan verschuiven: 

 
 

Haak nu nog aan de bovenkant van je polsbandje een lusje, deze is afhankelijk van de grootte van je knoopje. Ik 

haakte hiervoor zelf 14l. Hecht ook hiervan de draden af en werk ze netjes weg. Naai het knoopje aan de acherzijde 

van het sleutelhuisje in het midden tussen toer 6 en 7. Als je nu het polsbandje dubbel vouwt en met het lusje 

vastmaakt aan het knoopje dan vormt het polsbandje aan de voorkant de schoorsteen van je huisje! 

 
 

Je sleutelhuisje is nu klaar voor gebruik, alleen nog even je sleutels er aan natuurlijk       
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Je kunt je sleutelhuisje natuurlijk gewoon als huisje met schoorsteen gebruiken, polsbandje omhoog, lusje om de 

knoop en je sleutels zijn leuk opgeborgen! 

Maar je kunt je sleutelhuisje ook superleuk en decoratief ophangen: 

 
 

En heb je die leuke broek of dat leuke rokje zonder zakken aan, of moet je gewoon heel even snel naar de buren, 

naar de brievenbus of een boodschap doen, je kunt je sleutels nu heel makkelijk gewoon even mee nemen: 

 
 

 

 

 

Heel veel plezier met jouw Wendy’s Mhaaksels Sleutelhuisje! Ik ben heel benieuwd naar jouw Sleutelhuisje en vind 

het dan ook leuk als je je werk laat zien onder de hashtags #wendysmhaakselssleutelhuisje #sleutelhuisjestayathome 

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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