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Ei-warmer 

 

Kop: 

• Start: 3 ketting steken tot een rondje 
• 1e ronde: Haak 8 vasten in het rondje 
• 2e ronde: Haak in iedere vaste twee vasten, dus eindig je met 16 vasten. 
• 3e ronde: Haak in eerste vaste 2 vasten en de volgende vaste 1 vaste, dus eindig je met 24 

vasten 
• 4e ronde: Haak in iedere vaste een vaste, je hebt nog steeds 24 vasten 
• 5e ronde: Haak in eerste en tweede vaste 1 vaste en in de derde vaste 2 vasten, dus eindig 

je met 32 vasten 
• 6e ronde: Haak in iedere vaste een vaste, het blijven 32 vasten. 
• Ga zo door totdat de kop groot genoeg is om een ei te bedekken. Ik heb 4 rondes gedaan. 
• Laatste ronde: Haak enkele vasten en hecht af. 

Let op: als je dunner of dikkere wol/katoen gebruikt dan kan het zijn dat het aantal benodigde 
vasten meer of minder is dan hierboven beschreven. Meet daarom altijd af op een ei. 

In schema: 
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Kam: 

Haak midden op de kop een kam door 3 maal achter elkaar 1 vaste (in een gaatje), 3 stokjes (in 
een gaatje) en 1 vaste (in een gaatje) te haken. 

In schema: 

 

Lel: 

• 1e gaatje: 1 vaste, 3 maal een stokje en 1 vaste 
• 2e gaatje: 1 vaste, 3 maal een stokje en 1 vaste 

In schema: 

 

Snavel: 

In 1 gaatje: 1 vaste, 2 stokjes, 1 dubbelstokje, 1 stokje en 1 vaste. 

In schema: 

 

 

Ogen: 

Naai twee kralen als ogen aan de kop. 

Afwerking: 

Steek alle losse draden naar binnen en “naai” de losse draden weg, ik heb hiervoor een gewone 
naald i.p.v een haaknaald gebruikt.  

Veel haak plezier! 


