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  Haakpatroon  Fleshouder
‘Schat, PAK je deze fles even in? Het is een cadeau voor…’   

 

Gegevens 

Patroon is voor 37,5 cl kleine wijn fles en/of voor een 

waterfles. Fleshouder is 7cm doorsnede bij 19 cm.  

 

Gebruikt 

3 mm gevlochten katoendraad. (50 meter, foto kleur 

olijfgroen van Heartsxxl), strookje leer 

6 mm haaknaald, schaartje, stopnaald. 

 

Steken 

MR Magische Ring, V Vaste, DV Diepe Vaste, 

VV  Verlengde Vaste, HV Halve Vaste   

 

Patroon 

Haak spiraalsgewijs. (Toer niet sluiten) 
 

T1 6V in een MR                                              (6) 

T2 (2DV in elke steek)  6x                               (12) 

T3 (1DV, 2DV in 1 steek) 6x                            (18) 

T4 1VV in achterste lus van elke steek          (18) 

T5-T20 1VV in elke steek (18) 

T21 1HV in elke steek,                                  

sluit met de onzichtbare sluitsteek. 

(18) 

 

 

Steken uitleg  

Verlengde Vaste (VV): insteken, draad ophalen (2 lussen op haaknaald) omslaan, door eerste 

lus op je haaknaald (2 lussen op haaknaald) omslaan, door de 2 lussen op je haaknaald. 

Diepe Vaste (DV): insteken tussen de twee ‘beentjes’ van de vaste steek. Dus dieper dan bij een 

normale vaste. Haak verder als een gewone vaste. 

 

Patroon beschrijving 

Haak het hele patroon spiraalsgewijs. (Toer niet sluiten, maar door haken)  

Haak eerst een plat rondje met diepe vaste tot de grootte van de bodem van de fles. Met de 

diepe vaste steek krijg je een dikke en stevige bodem. Daarna haak je een toer verlengde vaste 

(VV) in de achterste lus van iedere steek, zodat je een opstaand randje krijgt. Haak nu de 

hoogte in met verlengde vaste tot de gewenste hoogte. Ik haakte door totdat de fleshals smaller 

werd. Zo ongeveer 19 cm hoog. Haak tot slot een randje van halve vaste voor een mooie 

afwerking. Voor het hengsel heb ik een strook restje leer gebruikt en met een perforator een 

gaatje gemaakt in het leer om te kunnen bevestigen aan de fleshouder.  

 

Veel liefs, 
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