
Hesje 
Halloween
Pompoen  

AFKORTINGEN
Steek: ST
Losse: L
Halve Losse: HL
Vaste: V
Half Stokje: HS
Stokje: S
Boordsteek in Stokjes: BS
Mindering in HS (twee HS samen tegelijkertijd 
afhaken): MindHS 
Naald: Nld.
Voorafgaande naald: VNld.
Milimeters: mm
Centimeters: cm 
Meters: m
Kleur: kl.

BENODIGD MATERIAAL
1 bol Katia Merino Aran kl. 1, kl. 2 en kl. 50 (in 
totaal 3 bollen)
Haaknaald nr. 4.50 mm
Wolnaald
Spelden
Schaar

STEEKVERHOUDING
10 x 10 cm in HS = 13 st. en 11 nldn.

AFMETINGEN VAN HET WERKSTUK 
28 cm breedte bij 31 cm lengte

MAAT
18 maanden / 2 jaar

BOORDSTEEK IN 
STOKJES (BS)
Wordt gehaakt op de 
volgende manier: 

Haak een S en hierbij 
de ST achter de ST van 
de voorafgaande 
naald haken (= in 
reliëf haken), haak een 
S en hierbij de ST aan de 
voorkant van de ST van de 
voorafgaande naald haken.
Haak op deze manier tot de naald 
uitgehaakt is. 
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BESCHRIJVING STAP VOOR STAP
Begin met kl. wit en haak een ketting van 77 ST. 
De uiteinden samennemen met een HV. 

Naald 1: (Wit) 2 L (deze tellen niet als ST), haak 
een HS in elke ST. Eindig de Nld. met een HV in 
de 2e L van het begin van deze Nld. De draad 
afknippen. (77 HS)

Naald 2: (Zwart) Begin te haken in een 
willekeurige ST van de VNld en herhaal de 
Naald 1. (77 HS)
Haak op dezelfde manier verder en wissel 
hierbij de kleuren wit en zwart af tot er 21 
naalden gehaakt zijn.

We beginnen nu met het haken van het 
voorpand van het hesje en markeren hierbij de 
armsgaten. Vanaf dit moment, wanneer we 
aankomen bij het einde van elke Nld, moet het 
werk gekeerd worden. We haken nu niet meer 
in cirkelvorm verder. 

Naald 22: (Zwart) Begin te haken in een 
willekeurige St van de VNld.  Haak 2 L (deze 
tellen niet als ST), haak  1 HS in elk van de 
volgende 34 ST van de VNld. (34 HS)

Naald 23: Keer het werk. Haak een HV in de 1e, 
2e en 3e ST van de VNld. Haak 2 L (deze tellen 
niet als ST), haak 1 HS in de 3e ST van de VNld 
en laat dit overeenkomen met de laatste HV, 
haak 1 HS in elk van de volgende 29 ST van 
de VNld. (30 HS)

HALS EN LINKER SCHOUDERBANDJE 
Naald 24 (Links): Keer het werk. Haak 2 L (deze 
tellen niet als ST), haak 1 HS in de 1e ST van de 
VNld, haak 1 HS in elk van de volgende 7 ST van 
de Vnld, haak 1 MindHS in de 9e en 10e ST van 
de VNld. (9 HS)

Naald 25 (Links): Keer het werk. Haak 2 L (deze 
tellen niet als ST), haak 1 MindHS in de 1e en 
2e ST van de VNld, haak 1 HS in elk van de 
volgende 7 ST van de VNld. (8 HS)

Naald 26 (Links): Keer het werk. Haak 2 L (deze 
tellen niet als ST), haak 1 HS in elk van de 
volgende 6 ST van de VNld, haak 1 MindHS in 
de 7e en 8e ST van de VNld. (7 HS)

Naald 27, 28, 29 en 30 (Links): Keer het werk. 
Haak 2 L (deze tellen niet als ST), haak 1 HS in 
elk van de volgende 7 ST van de VNld. (7 HS).
Eindig met het haken van een L, trek de draad 
aan en knip deze af, laat hierbij een draad 
over van ongeveer 30 cm lengte.

HALS EN RECHTER SCHOUDERBANDJE 
Naald 24 (Rechts): Keer het werk. 
Haak 2 L (deze tellen niet als ST), haak 1 HS in 
de 1e ST van de VNld, haak 1 HS in elk van de 
volgende 7 ST van de VNld, haak 1 MindHS in 
de 9e en 10e ST van de VNld. (9 HS)

Naald 25 (Rechts): Keer het werk. Haak 2 L 
(deze tellen niet als ST), haak 1 MindHS in 
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de 1e en 2e ST van de VNld, haak 1 HS in 
elk van de volgende  7 ST van de VNld. (8 
HS)
Naald 26 (Rechts): Keer het werk. Haak 2 L 
(deze tellen niet als ST), haak 1 HS in elk van de 
volgende 6 ST van de VNld, haak 1 MindHS in 
de 7e en 8e ST van de VNld. (7 HS)

Naald 27, 28, 29 en 30 (Rechts): Keer het werk. 
Haak 2 L (deze tellen niet als ST), haak 1 HS in 
elk van de volgende 7 ST van de VNld. (7 HS).
Eindig met het haken van een L, trek de draad 
aan en knip deze af, laat hierbij een draad 
over van ongeveer 30 cm lengte.

RUGPAND
Tel 4 ST vanaf naald 22 van het voorpand van 
het hesje en begin te haken in de 5e ST, laat 4 
ST vrij vallen zonder deze te haken, deze ruimte 
komt overeen met het armsgat van het hesje. 

Naald 22: (Zwart) Haak 2 L (deze tellen niet als 
ST), haak 1 HS in elk van de volgende 35 ST van 
de VNld. (35 HS)

Naald 23: Keer het werk. Haak een HV in de 1e, 
2e en 3e ST van de VNld, haak 2 L (deze tellen 
niet als ST), haak 1 HS in de 3e ST van de VNld 
en laat dit overeenkomen met de laatste HL, 
haak 1 HS in elk van de volgende 30 ST van de 
VNld. (31 HS)

Naald 24, 25, 26, 27, 28 en 29: Keer het werk.
Haak 2 L (deze tellen niet als ST), haak 1 HS in 
elk van de volgende 31 ST van de VNld. (31 HS)

LINKER SCHOUDER
Naald 30 en 31(Links): Keer het werk. Haak 2 L 
(deze tellen niet als ST), haak 1 HS in elk van de 
volgende 7 ST van de VNld. (7 HS)
Knip de draad af.

RECHTER SCHOUDER
Naald 30 en 31 (Rechts): Haak 2 L (deze tellen 
niet als ST), haak 1 HS in elk van de volgende 7 
ST van de VNld. (7 HS) Knip de draad af.
Met een wolnaald en de draad van 30 cm 
-die we overgelaten hebben bij elke schouder- 
beide uiteinden aan elkaar naaien, vast 
aantrekken, de restanten van de draden 
wegwerken en afknippen.

BOORD VAN DE TAILLE 
Haak met kl. oranje in een willekeurige ST 
voor het vormen van de boord van de 
taille.
Naald 1: Haak 1 L (dit telt niet als ST), 

haak 1 V in elk van de volgende 77 ST. Bij 
het beëindigen van deze Nld, sluiten met 

een HV in de 1e St van dezelfde Nld. (77 V)

Naald 2 en 3: Haak 3 L (deze tellen niet als ST) 
en begin met het haken van de Boordsteek 
in Stokjes (BS). Haak een ST in reliëf aan de 
achterkant en een andere ST aan de voorkant, 
tot wanneer aangekomen bij het einde van de 
Nld. Eindig met het haken van een HV in het 1e 
S van dezelfde Nld. (77 S)
De draad afknippen en deze wegwerken. 

BOORD VAN DE ARMSGATEN 
Haak met kl. oranje in de ruimte van de 4 vrije 
ST kl. zwart die overeenkomen met het armsgat. 
Haak een Nld. in HS: ongeveer 38 HS voor 
het bedekken van de gehele omtrek van het 
armsgat. 

Haak op dezelfde manier rondom beide 
armsgaten of schouderbandjes. Eindig met 
het haken van een HV in het 1e HS, de draad 
afknippen en wegwerken. 

BOORD VAN DE KRAAG 
Begin te haken met kl. oranje in een 
willekeurige ST aan de achterkant van de 
kraag. 

Haak ongeveer 54 HS voor het bedekken van 
de gehele omtrek van de kraag. 

Eindig met het haken van een HV in het 1e HS, 
de draad afknippen en wegwerken. 

BOO!

BOO!
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MOTIEF POMPOEN TAPESTRY
Techniek van Tapestry: haak met twee kleuren tegelijkertijd en wissel van kleur wanneer dit aangegeven 
staat op de grafiek. Beide draden gaan vooruit bij elke steek.  De steek die gehaakt wordt met het 
garen kleur A verbergt aan de binnenkant het garen kleur B tot er een wisseling aangegeven wordt. Het 
gehele motief wordt gehaakt in V. 

Haak van rechts naar links en keer het werk ná elke naald. Haak een L op het einde van elke naald voor 
het begin van de volgende naald (deze L telt niet als ST).

Nádat de gehele grafiek gehaakt is, met garen kleur zwart de pompoen omringen met V. Wanneer 
deze naald van de rand gehaakt is, de draad afknippen en hierbij een lange draad overlaten voor het 
vastnaaien van het motief aan het voorpand van het hesje.

TIP
Bevestig het motief eerst met spelden aan het hesje om te voorkomen dat het motief zich gaat 
verplaatsen en zodat dit gemakkelijk vastgenaaid kan worden. 
 

GRAFIEK MOTIEF 
POMPOEN HALLOWEEN
Elke X komt overeen met een V  
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