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WENDY’S MHAAKSELS  

MAND LUCKY MINIMOP 
 

 
 
Gebruikte afkortingen en steken: 
Mr magische ring 
L losse 
Hv halve vaste 
V vaste 
Vv verlengde vaste 
Hst halfstokje 
kst kreeftsteek 

 

Benodigdheden: 

Minimop van Huisje van Katoen in hoofdkleur (ca 240 gram), in mijn geval denim blauw (kleur A) 
Mini Minimop van Huisje van Katoen in contrasterende kleur (ca 30 gram), in mijn geval light blue (kleur B) 
Haaknaald 6 mm 
Stopnaald 

 

Opmerkingen vooraf: 
Je begint iedere toer van hst met 2L, je haakt het eerste halve stokje in dezelfde steek als de 2L en sluit de toer met 
een hv in het eerste hst (dus NIET in de 2e l, deze tellen niet mee als steek! Dit is ook zo als dit vermeld staat.  
Herhaal wat tussen * * staat. 
De invisible join is op YouTube goed terug te vinden. 
Ik heb de mand afgewerkt met de kreeftsteek, deze laatste toer kun je ook weg laten als je dit mooier vindt of 
desgewenst afwerken met een toer hv of een andere afwerkrand.  
De kreeftsteek is in feite een vaste die je terug haakt, voor een volledige uitleg kun je even een filmpje opzoeken op 
YouTube. 

http://www.wendysmhaaksels.nl/
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Haakpatroon: 
1. Kleur A: 2L in mr, haak 8 hst in mr. Sluit mr en sluit de cirkel met hv in het 1e hst  (8) 
2. 2L, 2 hst in dezelfde steek, 2 hst in iedere volgende steek    (16) 
3. 2L, hst in dezelfde steek, 2 hst in 1 steek, *hst, 2hst in 1 steek* tot einde van de toer.  (24) 
4. 2L, hst in dezelfde steek, 1 hst, 2 hst in 1 steek, *2hst, 2hst in 1 steek*, 1hst  (32) 
5. 2L, hst in dezelfde steek, 2 hst, 2hst in 1 steek, *3hst, 2hst in 1 steek*   (40) 
6. 2L, hst in dezelfde steek, hst, 2hst in 1 steek, *4hst, 2hst in 1 steek*, 2hst  (48) 
7. 2L, hst in dezelfde steek, 4hst, 2hst in 1 steek, *5hst, 2hst in 1 steek*   (56) 
8. 2L, hst in dezelfde steek, 2hst, 2hst in 1 steek, *6hst, 2hst in 1 steek*, 3hst  (64) 
9. 2L, hst in dezelfde steek, 6hst, 2hst in 1 steek, *7hst, 2hst in 1 steek*   (72) 
10. 2L, hst in dezelfde steek, 3hst, 2hst in 1 steek, *8hst, 2hst in 1 steek*, 4hst  (80) 
11. Haak deze toer in de achterste lussen: 2L, 80hst     (80) 
12. t/m 15.  2L, 80hst        (80) 

Hecht kleur A af en ga verder met kleur B 

16. Kleur B: *3v, 1Vv* herhaal tot einde van de toer, hecht de draad af en sluit de toer met een invisible join
           (80) 

17. t/m 18.  Kleur A: herhaal toer 12       (80) 
19. Kleur B: herhaal toer 16 maar zorg dat de Vv nu boven de middelste v uit toer 16 komt (80) 
20. t/m 21.  Kleur A: herhaal toer 12      (80) 
22. Kleur B: herhaal toer 16         (80) 
23. t/m 24.  Kleur A: herhaal toer 12      (80) 
25. Kleur B: herhaal toer 19        (80) 
26. t/m 27.  Kleur A: Herhaal toer 12       (80) 
28. 14hst, 15L, sla 12 steken over, 28hst, 15L, sla 12 steken over, 14hst   
29. 13hst, *haak een samengesteld hst (net als minderen) in de laatste steek voor het handvat en om de 

lossenketting van het handvat, 16 hst om de lossenketting, een samengesteld hst om de lossenketting te 
haken en het eerstvolgende hst samen (dus ook weer van twee steken 1 maken, hierdoor maak je de steek 
steviger waardoor het handvat mooi stevig aansluit)* 26hst, herhaal *…. * voor het tweede handvat, 13 hst 

30. Haak nu nog een rand kreeftsteek. De kreeftsteek zijn vasten die je de andere kant op haakt. Ken je deze 
steek nog niet? Er zijn wel filmpjes van te vinden op YouTube. 
Hecht de draad af en werk deze weg.  

 

 

Heel veel plezier met jouw Mand Lucky! Ik ben heel benieuwd naar jouw gehaakte Mand Lucky en vind het dan ook 

leuk als je je werk laat zien onder de hashtags #wendysmhaakselsmandlucky #mandlucky 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 

http://www.wendysmhaaksels.nl/

