
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Theepothoes 
 
Gebruikte materialen: 
Haaknaald 2,5 
2 bol haakkatoen 
 
Meet van tevoren je theepot of je meer of minder losse nodig hebt. Dit is een 
beschrijving van een theepot met een omvang van 44 cm., het dikste gedeelte gemeten. 
 
74 losse + 3 keer losse = 77 losse 
 
Toer 1: haak in de vierde losse vanaf de naald een stokje haak in elke losse 1 stokje. 
Toer 2: 3 losse (is eerste stokje) 2 stokjes, *1 losse, 1 steek overslaan in de volgende 3 
steken 1 stokje*herhaal **. 
Toer 3: herhaal toer 2. 
Toer 4: herhaal toer 2. 
 
Je haakt nu tot de helft van het lapje om ruimte te maken voor de tuit. Haak 6 toeren 
van 8 groepjes van 3 stokjes, en 1 losse. Herhaal dat aan de andere kant. 
 
Nu voeg je het weer samen en sluit je het tot een cirkel. Dat doe je door je toer te sluiten met een halve vaste in de derde beginlosse.  
 
Haak 2 toeren met groepjes van 3 stokjes en 1 losse, sluit met een halve vaste. 
Haak 2 toeren met groepjes van 2 stokjes en 1 losse, sluit met een halve vaste. 
Haak 1 toer met groepjes van 1 stokje en 1 losse, sluit met een halve vaste. 
Haak 1 toer met alleen 1 stokje zonder losse, sluit met een halve vaste. 
Haak 1 toer met alleen halve stokjes, sluit met een halve vaste hecht af. 
 
Pas tijdens het haken of het goed aansluit op je theepot anders kun je hem groter of kleiner maken door te spelen met het aantal stokjes in de 
groepjes. 
 
Aan de onderkant een knoopje vastzetten en aan de andere kant van de onderkant een lintje of een lusje van gehaakte losse vastzetten. 
 
Veel succes! 
 
En heel veel plezier ermee. 
  
Ansjeline 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scan de QR-code en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van onze actualiteit, 
krijg je tips, ideeën en inspiratie op creatief gebied.  

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 
 
 

Onderzetter 
 
Gebruikte materialen: 
Haaknaald 2,5 
1 bol haakgaren 
1 onderzetter van kurk, 20 cm. doorsnede (Hema) 
 
Basisring. Haak 4 lossen en sluit die met een halve vaste in de eerste losse tot een ring. 
 
Toer 1: 3 losse, 1 half stokje in de ring (telt als eerste nop), 1 losse, haak nu 7 noppen :* omslag naald in de basisring steken lus ophalen, 
omslag naald in de basisring steken lus ophalen, nu je draad door alle lussen op je naald halen, 1 losse* herhaal ** 7 x dan heb je in totaal 8 
noppen. Sluit met een halve vaste in de bovenkant van de 1e nop. 
Toer 2: keer je werk, 3 losse, 1 stokje om de losse van de vorige toer,* 2 losse, 2 stokjes in de volgende losse van de vorige toer* herhaal ** tot 
je rond bent en sluit met een halve vaste in de derde beginlosse. 
Toer 3: keer je werk, 3 losse, 1 stokje om de losse van de vorige toer, 1 losse, 2 stokjes om dezelfde losse, 1 losse, *om de volgende losse 2 
stokjes, 1 losse, 2 stokjes, 1 losse* herhaal ** tot je rond bent en sluit met een halve vaste in de derde beginlosse. 
Toer 4: keer je werk, 3 losse, 2 stokjes om dezelfde losse, 1 losse,* om de volgende losse van de vorige toer 3 stokjes, 1 losse* herhaal ** tot je 
rond bent en sluit met een halve vaste in de derde beginlosse. 
Toer 5: herhaal toer 4. 
 
Toer 6: keer je werk, 3 losse, 2 stokjes om dezelfde losse, 1 losse, 3 stokjes om dezelfde losse, 1 losse, *om de volgende losse van de vorige 
toer 3 stokjes, 1 losse, 3 stokjes, 1 losse om de volgende losse, 3 stokjes, 1 losse* herhaal ** tot je rond bent en sluit met een halve vaste in de 
derde beginlosse. 
Toer 7: herhaal toer 4. 
Toer 8: herhaal toer 6. 
Toer 9: herhaal toer 4. 
Toer 10: herhaal toer 4  (wissel van kleur als je net een randje wilt in een andere kleur). 
 
Toer 11: keer je werk, 3 losse, 2 stokjes om dezelfde losse *om de volgende losse 3 stokjes* herhaal ** tot je rond bent en sluit met een halve 
vaste in de derde beginlosse.  
Toer 12: we gaan minderen!! Haak 3 losse, *1 stokje, de volgende 2 stokjes samen haken, 1 stokje* herhaal ** tot je rond bent en sluit met een 
halve vaste in de derde beginlosse. 
Toer 13: 3 losse, haak in elk stokje 1 stokje tot je rond bent en sluit met een halve vaste in de derde beginlosse. 
Toer 14: 3 losse, *haak in de volgende 7 steken 1 stokje, haak de volgende 2 stokjes samen, 1 stokje in de volgende steek* herhaal ** tot je 
rond bent en sluit met een halve vaste in de derde beginlosse. 
 
Hecht af en werk je draadjes weg.  Op deze manier kun je het gehaakte hoesje om je kurk trekken en er weer afhalen om eventueel te wassen. 
 
Veel succes! 
 
En heel veel plezier ermee. 
  
Ansjeline 

 
 
 

Scan de QR-code en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van onze actualiteit, 
krijg je tips, ideeën en inspiratie op creatief gebied. 
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