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Hallo haakfan,  

 

Voor je ligt het haakpatroon voor een Zwangere Buik.  

 

Mijn naam is Charlotte. Naast onderneemster, vrouw van én moeder van, ben ik draagconsulente 

én haakfanaat.  

In de loop der jaren heb ik verschillende haakpatronen gelezen en gemaakt. Hierdoor heb ik een 

eigen stijl en voorkeur ontwikkeld. Zelf lees ik een patroon altijd eerst geheel door en zet de 

toernummers erbij, die er nog niet in staan. Daarom heb ik die er al voor je in gezet. 

 

Het achteraf vastnaaien van de losse onderdelen vind ik niet leuk en ook niet altijd even mooi.  

Ik heb dan ook de losse onderdelen eerst gemaakt.  

Zo is het prettiger voor jezelf en veiliger voor je kleine, mocht deze het ooit te pakken krijgen.  

Let wel: het is en blijft géén kinderspeelgoed.  

 

Het patroon is gemaakt voor ervaren en gevorderde haaksters. Maar iedereen kan het. 

Heb je vragen, neem contact met me op. Dan gaan we samen kijken naar een oplossing.  

Heel veel haak- en maak plezier met dit patroon! 

 

Zet je een mooie creatie van dit patroon online; noem je dan ook @Design geeft Plezier?  

Dan geniet ik met je mee. 

 

Vriendelijke draag- en haakgroetjes, 

Charlotte  

 

 

Auteur: Charlotte Stolker 

Bedrijf: Design geeft Plezier 

E-mail: Charlotte@designgeeftplezier.nl  

Website: www.designgeeftplezier.nl  

Facebook: www.facebook.com/Designgeeftplezier  

Instagram: www.instagram.com/designgeeftplezier   

 

PS: als je dit haakpatroon uitprint, denk dan aan het milieu en doe dat dubbelzijdig en alleen de 

bladzijdes die je echt nodig hebt. 

http://www.designgeeftplezier.nl/
mailto:Charlotte@designgeeftplezier.nl
http://www.designgeeftplezier.nl/
http://www.facebook.com/Designgeeftplezier
http://www.instagram.com/designgeeftplezier
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BENODIGHEDEN 

Kleur Onderdeel 

Catania Capri  00384  ca. 60 gram Buik, armen 

Catania Marone 00157 ca. 30 gram Haar 

Catania Soft Abricot 00263 ca. 35 gram Hoofd, handen 

Restje garen 10 gram neksteuntje 

  

Haaknaald 2 mm   

Haaknaald 2,5 mm 

Stopnaald 

Aquariumgrind of granulaat 150gr; in een panty 

Vulling  

Touwtje voor markering ogen  

Steekmarkeerders   

Schaar  

 

Zwangere buik word ca. 18 cm hoog   
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Gebruikte steken 

V Vaste 

Hst Half stokje 

St Stokje 

Hv Halve vaste 

L Losse  

AL Achterste lus 

VL Voorste lus 

MR Magische ring  

2v  Meerderen 

-1v Minderen 

Voor meer informatie kijk op Afkortingen en uitleg van de steken | Design geeft Plezier   

http://www.designgeeftplezier.nl/
https://designgeeftplezier.nl/afkortingen-en-uitleg-van-de-steken/
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Notities  

Je leert van elk haakpatroon iets. Schrijf hier je tips voor een volgend project.  
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De neksteun  

Een beetje neksteun is wel handig, op die manier blijft je hoofd goed zitten op het lijf.  

Begin met haaknaald 2,5mm en met een restje kleur van 10 gr 

Toer 1 Magische ring 5v  = 5v 

Tip: Trek de magische ring dicht en haak het overgebleven draadje gelijk mee. 

Toer 2 Haak 2v in elke v = 10v 

Toer 3 [Haak 1v, 2v in de 2e v] x5 = 15v 

Haak 13 toeren 15v 

Toer 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Vul de neksteun stevig op, niet te zuinig zijn met vullen. 

Toer 17 [Haak 1v, 2e en 3e v samenhaken] x5 = 10v 

Toer 18 [Haak 2v samen] x5 = 5v 

Hecht af.  Steek de overgebleven draad door de voorste lussen van de laatste 5v en trek de 

draad goed aan. Steek de draad die nu nog over is terug door het midden van de ring door 

neksteun heen. 

Armen  
Begin met haaknaald 2,5mm en met Abricot 

Toer 1 Magische ring 6v  = 6v 

Tip: Trek de magische ring dicht en haak het overgebleven draadje gelijk mee. 

Toer 2 [Haak 1v, 2v in de 2e v] x3 = 9v 

Toer 3 Haak 9v = 9v 

Toer 4 [Haak 2v, 2v in de 3e v] x3 = 12v 

Toer 5 Haak 12v = 12v 

Toer 6 [Haak 2v, 3e en 4e samenhaken] x3 = 9v 

Vullen: Vul alleen het handje op. Wissel naar Capri  

Haak 18 toeren 9v  

Toer 7   8   9   10   11   12   13   14   15   16  17   18   19   20  21  22  23  24  

Hecht af en werk de draad weg. Haak nog een arm. 
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Lijf  

Begin met haaknaald 2,5mm en Capri  

Toer 1 Magische ring 6v = 6v 

Tip: Trek de magische ring dicht en haak eventueel het overgebleven draadje gelijk mee.  

Toer 2 Haak 2v in elke v = 12v 

Toer 3 [Haak 1v, 2v in de 2e v] x6 = 18v 

Toer 4 [Haak 1v, 2v in de 2e v, 1v] x6 = 24v 

Toer 5 [Haak 3v, 2v in de 4e v] x6 = 30v 

Toer 6 [Haak 2v, 2v in de 3e v, 2v] x6= 36v 

Toer 7 [Haak 5v, 2v in de 6e v] x6 = 42v 

Toer 8 [Haak 3v, 2v in de 4e v, 3v] x6 = 48v 

Toer 9 [Haak 7v, 2v in de 8e v] x6 = 54v 

Toer 10 [Haak 4v, 2v in de 5e v, 4v] x6= 60v 

Haak 5  toeren 60v 

Toer 11  12  13  14  15  

Toer 16 Haak 24v, 6x(1v, 2v in de volgende v), 24v = 66 

Toer 17  Haak 24v, VL 18v, 24v = 66v 

Touwtje aan de zijkanten van de voorste lussen, deze gebruiken we later voor de armen.  

 

Toer 18 Haak 24v, 18 stokjes, 24v = 66 steken 

Toer 19 Haak 1e & 2e v samen, 3v, 6e & 7e samenhaken, 2v, 10e & 11e samenhaken, 13v,  

18 stokjes, 13v, 56e & 57e samenhaken, 2v, 60e & 61e samenhaken 3v, 65e & 66e samenhaken     

= 60 steken 
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Toer 20 Haak 2 toeren 22v, 17 stokjes, 21v = 60 steken 

Toer 21 Haak 3x(2 samenhaken, 2v) 12v, 13 stokjes, 11v, 3x(2 samenhaken, 2v) = 54 steken 

Toer 22 Haak 21v, 13 stokjes, 20v = 54 steken 

Toer 23 Haak 21v, 13 halve stokjes, 20v = 54 steken 

Toer 24 Haak 1 toer 54v  

Toer 25 [Haak 7v, 8e & 9e samenhaken] x6 = 48v  

Toer 26 [Haak 3v, 4e & 5e samenhaken, 3v] x6 = 42v 

Toer 27 [Haak 5v, 6e & 7e samenhaken] x6 = 36v  

 

Vulling: Leg nu de panty met aquariumgrindvulling onder op de bodem.  

             Zet je werk steeds recht weg. Zo blijft de bodem het meest recht/plat. 

 

    

 

Borsten  

Toer 28 Haak14v, [4st in dezelfde v] x2, 4v, [4st in dezelfde v] x2, 14v = 48 steken 

Toer 29 Haak 14v, 8st, 4v, 8 st, 14v = 48 steken 

Toer 30 Haak 1 toer 48v  

De samen te haken steken van de volgende toer zijn de borsten zelf.  

Toer 31 Haak14v, 15e & 16e, 17e & 18e, 19e & 20e, 21e & 22e samenhaken (= Borst 1), 4v,  

27e & 28e, 29e & 30e, 31e & 32e, 33e & 34e samenhaken(= Borst 2), 14v = 36 

 

Hals 

Toer 32 [Haak 2v, 3e & 4e samenhaken, 2v] x6 = 30v  

Toer 33 Haak 1 toer 30v  

Armen mee haken  Toer 34 Haak 7v, 4v met arm 1, 10v,  4v met arm 2, 5v = 30v  

Toer 35 & 36 Haak 2 toeren 30v 

http://www.designgeeftplezier.nl/
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Steek de lange draad die je bij de onderkant van de buik hebt hangen door de 

armen heen. 1 aan elke kant. Check of de armen mooi langs de buik liggen. Is het 

naar je zin, vul de buik nog wat extra op en knoop de armdraden vast en werk ze 

weg in de vulling.  
 

       

 

Toer 37 [Haak 3v, 4e & 5e samenhaken] x6 = 24v 

Toer 38 & 39 Haak 2 toeren 24v  

Toer 40 [Haak 1v, 2e & 3e samenhaken, 1v] x6 = 18v 

Wissel naar Abrikoos  

 

Hoofd 

Toer 41 Haak VL  1 toer 18v  

Toer 42  [Haak VL 1v, 2v in de 2e v,1v ] x6 = 24v 

Toer 43 [Haak 3v, 2v in de 4e v] x6 = 30v 

Toer 44 [Haak 2v, 2v in de 3e v, 2v] x6 = 36v 

Toer 45  [Haak 5v, 2v in de 6e v] x6 = 42v 

Toer 46  [Haak 3v, 2v in de 4e v, 3v] x6 = 48v 
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Toer 47  [Haak 7v, 2v in de 8e v] x6 = 54v 

Toer 48  [Haak 4v, 2v in de 5e v, 4v] x6 = 60v 

Ogen: Bij toer 4 & 5, touwtje voor de ogen met 8v ertussen.  

Haak 9 toeren 60v  

Toer 49  50  51 52  53  54  55  56   57  

 

Toer 58 [Haak 4v, 5e en 6e v samenhaken, 4v] x6 = 54v 

Toer 59 [Haak 7v, 8e en 9e v samenhaken] x6 = 48v 

Toer 60 [Haak 3v, 4e en 5e v samenhaken, 3v] x6 = 42v 

Toer 61 [Haak 5v, 6e en 7e v samenhaken] x6 = 36v 

Ogen: borduur de ogen in het hoofd. 

Neksteun: steek de neksteun in toer 41  

Vullen: Vul het hoofd op en blijf vullen tot de laatste toer. 

Toer 62 [Haak 2v, 3e en 4e v samenhaken, 2v] x6 = 30v 

Toer 63 [Haak 3v, 4e en 5e v samenhaken] x6 = 24v 

Toer 64 [Haak 1v, 2e en 3e v samenhaken, 1v] x6 = 18v 

Toer 65 [Haak 1v, 2e en 3e v samenhaken] x6 = 12v 

Toer 66 [Haak 2v samen] x6 = 6v 

Hecht af.  Steek de overgebleven draad door de voorste lussen van de laatste 6v en trek de 

draad goed aan. Steek de draad die nu nog over is terug door het midden van de ring door het 

hoofd heen. 
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Haar 

 

Begin met haaknaald 2,5 mm en met Marone 

Toer 1 Magische ring 6v = 6v 

Tip: Trek de magische ring dicht en haak het overgebleven draadje gelijk mee. 

Toer 2 Haak 2v in elke v = 12v 

Toer 3 [Haak 1v, 2v in de 2e v] x6 = 18v 

Toer 4 [Haak 1v, 2v in de 2e v, 1v ] x6 = 24v 

Toer 5 [Haak 3v, 2v in de 4e v] x6 = 30v 

Toer 6 [Haak 2v, 2v in de 3e v, 2v] x6 = 36v 

Toer 7 [Haak 5v, 2v in de 6e v] x6 = 42v 

Toer 8 [Haak 3v, 2v in de 4e v, 3v] x6 = 48v 

Toer 9 [Haak 7v, 2v in de 8e v] x6 = 54v 

Toer 10 [Haak 4v, 2v in de 5e v, 4v] x6 = 60v 

Haak 9 toeren 60v  

Toer 11   12   13   14   15   16   17   18   19  

Haak verder met haaknaald 2 mm 

Toer 20 Haak 1 toer 60v 

[Haak 6l, 1hv in de 2e losse vanaf de naald, 4v, sla 1v over op de rand van het haar, 1hv] x 30  

   

Hecht af en werk de draad weg. Zet het haar op het hoofd. 

http://www.designgeeftplezier.nl/
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Disclaimer  

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 

een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze , 

hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder 

voorgaande toestemming van de auteur.  

 

Ondanks alle bestede zorg aan de samenstelling van het haakpatroon aanvaarden noch Design 

geeft Plezier, noch de mensen erachter, aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van 

enige fout in deze uitgave.  

 

Druk en tekstfouten onder voor behoud.  

 

Auteur: Charlotte Stolker 
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Veel gestelde vragen Design geeft Plezier  

 

Wanneer ontvang ik mijn haakpatronen?  

Je bestelt het haakpatroon, je bestelling komt bij door en ik stuur je een factuur via de e-mail. Na 

het ontvangen van jouw betaling ontvang je het bestelde haakpatronen als PDF in je opgegeven 

e-mailadres.  

 

Het haakpatroon is besteld maar ik heb geen e-mail ontvangen met de factuur. Wat nu?  

De e-mails worden gestuurd naar het e-mailadres wat opgegeven word tijdens de bestelling. Het 

is noodzakelijk dat je het juiste e-mailadres invult en nog eens controleert. Is de e-mail niet per 

ongeluk in je spambox terecht gekomen? Daar heb ik geen invloed op.  

 

Ik heb (per ongeluk) het verkeerde haakpatroon gekocht, kan deze omgeruild worden?  

De bestelde haakpatronen worden na betaling van de factuur verstuurd naar het opgegeven e-

mailadres. Als je voor de betaling ontdekt dat je het verkeerde haakpatroon hebt besteld is er 

nog een kleine mogelijkheid om deze te wijzigen. Na betaling van de factuur, waar de bestelling 

nogmaals op staat, is het niet meer mogelijk om het haakpatroon om te ruilen.  

 

Waar kan ik de garens en materialen kopen voor de patronen van Design geeft Plezier?  

Dat kan natuurlijk bij jouw favoriete wolwinkel. Denk aan Creamijn, Wolplein of je lokale 

garenwinkel. 

 

Mag ik mijn gehaakte creatie(s) verkopen? 

De creatie(s) die zijn gemaakt naar aanleiding van de haakpatronen van Design geeft Plezier 

mogen niet verkocht worden. De haakpatronen zijn voor persoonlijk gebruik.  

 

Copyright en auteursrechten 

Op alle Design geeft Plezier haakpatronen (incl. de gratis haakpatronen), instructies en foto's 

rusten copyright en auteursrechten en mogen niet voor commerciële doeleinden gebruikt 

worden. De haakpatronen mogen niet gedeeld, vertaald, gekopieerd, gepubliceerd en/of 

(door)verkocht worden.  

Neem hiervoor contact op met Design geeft Plezier. Ook publicatie van de haakpatronen op 

internet of elders is niet toegestaan. Alle haakpatronen zijn alléén voor persoonlijk gebruik. Door 

het kopen van een haakpatroon van Design geeft Plezier vervallen de copyright en 

auteursrecht niet.  
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