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Voetenbankje 
 

Dit voetenbankje komt bij de kringloopwinkel 

vandaan, maar misschien heb je zelf er nog een staan. 
Idee: ook kleine tafeltjes kun je hiervoor gebruiken, 

dan moet je alleen nog een stukje schuimrubber op 

bijvoorbeeld de markt halen en vastlijmen op het 

tafelblad. 

 
De basis van dit patroon zijn 3 granny squares. 

Verder heb ik deze aan elkaar genaaid en heb ik het 

geheel omgehaakt tot ik de juiste maat had bereikt. 

Dus niet te moeilijk om aan te passen! De squares  

kun je ook gebruiken als onderzetter/voor een 

sjaal/etc. 
Bij de omschrijving ben ik echter van mijn voetenbankje uitgegaan. 

Maar mogelijkheden genoeg natuurlijk! 

 

Je hebt nodig: 

Haakkatoen, 1 bol van iedere kleur 
Van Katia Capri: lood nr. 136,  kiezel nr. 134 en wit nr. 050. Natuurlijk kun je je kleuren zelf 

kiezen.  

Haaknaald 2,5 (of 3) 

 

Afkortingen haaksteken; 

l. = losse 
hv. = halve vaste 

v. = vaste 

st. = stokje 

krst. = kreeftensteek (haak v. van links naar rechts i.p.v. rechts naar links. Zo krijg je een kleine 

draai (bobbeltje) in je werk). 
 

Werkwijze: 

Begin met wit. 

Maak een magic loop en haak hierin 16 st. Sluit met een hv. 

Toer 2: 1 st. * 1 st. overslaan, 1st. 3 l. 1 st. op 2e st.* herhaal 7 x  (= 8x totaal) let wel; sluit met 1 

l., 1 hv. in 1e st. 
Toer 3: * 2 st. 3 l. 2 st. om het boogje van de vorige toer* herhaal 7x (= 8x totaal) sluit met hv. 

Toer 4: met 3 hv. naar 1e boogje (l.), *3 st. 3l. 3 st. in/om dit boogje* herhaal 7 x ( = 8x totaal). 

Toer 5: met 3 hv. naar het 1e boogje (l.) , * 4 st. 1l. 4 st. om dit boogje, 8 st. om l.* herhaal 3x (= 4x 

totaal). 

Toer 6: verander van kleur/knip en hecht draad af en ga verder met kleur  lood nr. 136. 
4st.,  2st. 2 l. 2 st. om de l., 5 st., 3 x 1 hv., 1 v., 1 hst., 5 st. Eindig met 1 st. (i.p.v. 5). 

Toer 7: 6 st.,*2st. 3 l. 2 st om / in l., 21 st.* herhaal 2x . Laatste = 15 st., sluit met hv. 

Toer 8: 10 st.,* 3st. 3l. 3 st. om/in l., 27 st.* herhaal 2x. Laatste = 18 st., sluit met hv. 

Knip- en hecht de draad af. 

 

Haak deze square met dezelfde kleuren nog 1 x en 1 x met wit en kiezel nr. 134. Dus 
in totaal 3 squares. 
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Naai deze aan elkaar met een ik-en-jij-steek  (ofwel tegen elkaar aan leggen de kleur kiezel in het 

midden en dan de draad iedere keer recht oversteken en beide (2) draden van je steek opnemen en 

terug naar het tegenover liggende lapje). Herhaal tot het einde. En doe dit nogmaals met het 

laatste lapje. Het is nu één geheel. 
Neem kleur lood en begin met 3l. op een hoek  aan een lange kant. Haak nu verder alleen met 

stokjes, 110 st. totaal. Keer om met een  (omkeer) l. en haak de 2e toer ook 110 st. Knip en hecht 

de draad af en ga verder met kleur kiezel. 

Toer 3: 3l. (als 1e st.), 109  x 1 st. 

Toer 4: begin  met 5 x 1 hv., 100 x 1 st., en eindig met 5 x 1 hv. Dit is voor de hoeken mooi aan 
elkaar te laten sluiten. 

Toer 5: 3 l. (als 1e st.), 99 x 1 st. 

Knip en hecht de draad af. Draai je werk om en herhaal toer 1 t/m 5 (vanaf het geheel) aan de 

andere kant. 

  

Tot slot heb ik alles met de krst. omgehaakt met kleur lood. Mooi strak en afgewerkt. Knip  en 
hecht de draad af. 

 

Verder heb ik het voetenbankje: 

-  het houten onderstel kaal geschuurd en met white wash behandeld. 

- Een nieuw lapje (witte stof) over het oude heen geniet met een nietpistool. En tot slot mijn 
haakwerk erover heen. Eerst met spelden alles goed verdeeld en daar na met spijkertjes 

met een hoedje vast getimmerd. En genieten maar. 

 

Dus, zo zie je maar. Granny squares  zijn overal goed voor en je wordt er blij van! 

 

Succes en veel plezier ermee! 
 

Het team van wolenkatoen.nl 


