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VLAGGETJES HAKEN
‘‘Welkom bij een minicursus van breiclub’’

Gehaakte vlaggetjes zijn leuk om te
maken. Het is iets dat je vaker kunt
gebruiken. Met een simpele steek kun je
al een mooi resultaat krijgen en je kunt er
mee leren meerderen of minderen. Dat
hangt er een beetje vanaf, of je ze van
bovenaf haakt of vanaf de onderkant.
De vlaggetjes van deze minicursus
worden gehaakt in rood, wit en blauw
met een beetje oranje. Zo zijn ze heel
geschikt voor Koningsdag, al zullen ze
op verjaardagen van andere mensen ook
heel goed gebruikt kunnen worden. En
je kunt uiteraard een eigen keuze maken
voor kleuren.
Ik laat zien hoe je een vlaggetje haakt met
vasten. Daar kun je achteraf iets op
borduren. Daarvoor gebruik ik de
kruissteek.
Ook laat ik twee versies zien van
vlaggetjes die je haakt in de techniek filet
haakwerk.
Materiaal:
Naar eigen keuze. Gebruik een haaknaald
die bij het garen van je keuze past. Ik heb
garen van 100% katoen gebruikt in de
kleuren rood, wit, blauw en oranje en een
haaknaald nr 3.
Verder heb je een schaar en een naald
nodig om af te hechten.
Vlag met borduurwerk
Wit vlaggetje met oranje geborduurd
kroontje
Patroon
Dit is een vrij algemeen basispatroon.
Deze vlag wordt van onder naar boven

gehaakt. Op die manier kun je zelf
bekijken wanneer je de vlag groot genoeg
vindt.
Om en om worden er in een toer 2 steken
gemeerderd en in de volgende toer
gewoon op elke steek 1 vaste gehaakt.
Het getal tussen haakjes is het aantal
steken op dat moment.
Begin met 3 lossen
Toer 1: begin in de 2e losse vanaf de
haaknaald, haak in elke losse 1 vaste, 1
keerlosse, keer het werk (2)
Toer 2: in de eerste steek 2 vasten, in de
laatste steek 2 vasten, 1 keerlosse, keer
het werk (4)
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Toer 3: in elke steek 1 vaste, 1 keerlosse,
keer het werk (4)
Toer 4: in de eerste steek 2 vasten, in de
volgende steken steeds 1 vaste, maar in
de laatste steek 2 vasten, 1 keerlosse,
keer het werk (6)
Toer 5: als toer 3 (6)
Toer 6: als toer 4 (8)
Herhaal deze twee toeren tot de vlag zo
groot is als jij wilt. Iedere oneven toer
zonder meerderen, iedere even toer 2
steken erbij meerderen, door aan het
begin en eind een steek extra te haken.
Als het vlaggetje groot genoeg is, kan de
draad afgeknipt worden en door de steek
gehaald.
Mijn vlaggetje is 38 steken breed.
Netjes afhechten.
Nu kan er wat op geborduurd worden. Ik
doe dat met kruissteken.
Om het midden te zoeken, tel je bovenaan
de steken en van daaruit ga je een aantal
toeren naar beneden, ongeveer 5 of 6. Op
die hoogte komt het hoogste punt van het
borduurpatroontje. In dit geval is dat het
middelste punt van het kroontje.
Van daaruit 8 steken naar de zijkant
tellen en daar aan de achterkant
aanhechten met oranje garen. Het is het
mooist als de kruisjes steeds gelijk lopen,
dat de bovenste lijntjes steeds dezelfde
kant op wijzen. Ik heb het kroontje vanaf
links geborduurd, van boven naar
beneden en het volgende rijtje kruisjes
van beneden naar boven. Zo verder naar
rechts werken. Ten slotte de draad
afhechten.

Eventueel het vlaggetje blocken: op foam
o.i.d. spelden en vochtig spuiten met water met een druppel Eucalan. Op laten
drogen.
Haak zoveel vlaggetjes als je zelf wilt.
Filiethaakwerk
Bij filethaakwerk haak je vakjes, open
vakjes en dichte vakjes. Meestal worden
stokjes en lossen gebruikt. Voor deze
vlaggetjes gebruiken we lossen en halve
stokjes. Anders zouden het hele grote
vlaggen worden!
In de teltekeningen zijn witte vakjes open
vakjes van het haakpatroon, zo’n vakje
bestaat uit 1 losse en 1 half stokje. Een
zwart vakje is een dicht vakje en bestaat
uit 2 halve stokjes.
De grijze vakjes zijn geen steken.
Vlag met filet haakwerk, open vlag
Rood vlaggetje
Patroon
Bij deze vlag wordt bovenaan begonnen.
Het kroontje haak je direct in.
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Aan het eind van de toer worden 2 lossen
gehaakt als keerlossen, die vormen direct
het eerste halve stokje van de toer.
Begin met 42 lossen
Toer 1: 1 half stokje in de 6e steek vanaf
de haaknaald, *1 losse, 1 steek overslaan,
1 half stokje in de volgende steek*,
herhaal van * tot *. Eindig met 1 half
stokje in de laatste opzetlosse. Je hebt nu
19 vakjes. Haak 2 lossen en keer het werk.
Toer 2: (de 2 lossen van einde vorige toer
vormen het eerste halve stokje) *1 losse,
1 half stokje in het eerstvolgende halve
stokje van de vorige toer*, herhaal van *
tot *. Tot einde toer. Haak 2 lossen en keer
het werk.
Toer 3 t/m 5: als toer 2
Toer 6: *1 losse, 1 half stokje in het
eerstvolgende halve stokje van de
vorige toer*, herhaal van * tot * nog 8 x, 1
half stokje om de volgende losse, 1 half
stokje in het volgende halve stokje,
herhaal van * tot * tot einde toer. Haak 2
lossen en keer het werk.
Toer 7: als toer 6
Toer 8: *1 losse, 1 half stokje in het
eerstvolgende halve stokje*, van * tot *
nog 1 x, 1 half stokje om losse vorige toer,
1 half stokje in volgende halve
stokje, herhaal van * tot * 5 x, half stokje
om losse vorige toer, op de volgende 3
steken elk 1 half stokje, 1 half stokje om
volgende losse, 1 half stokje op volgende
steek, herhaal van * tot * 5 x, 1 half stokje
om volgende losse, 1 half stokje op
volgende steek, herhaal van * tot * 2x.
Haak 2 lossen en keer het werk.
Toer 9: *1 losse, 1 half stokje in het
eerstvolgende halve stokje*, van * tot *

nog 1 x, op de volgende 2 steken elk 1 half
stokje, 1 half stokje om volgende losse, 1
half stokje op volgende steek, herhaal van
* tot * 4 x, op de volgende 7 steken elk 1
half stokje, herhaal van * tot * 4 x, 1 half
stokje om volgende losse, op volgende 3
steken elk 1 half stokje, herhaal van * tot *
2 x. Haak 2 lossen en keer het werk.
Toer 10: *1 losse, 1 half stokje in het
eerstvolgende halve stokje*, van * tot *
nog 1 x, op de volgende 4 steken elk 1 half
stokje, 1 half stokje om volgende losse,
1 half stokje op volgende steek, herhaal
van * tot * 2 x, 1 half stokje om de volgende losse, op de volgende 7 steken elk 1
half stokje, 1 half stokje om de volgende
losse, 1 half stokje op de volgende steek,
herhaal van * tot * 2 x, 1 half stokje om
volgende losse, op volgende 5 steken elk
1 half stokje, herhaal van * tot * 2 x. Haak
2 lossen en keer het werk.
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Toer 11: *1 losse, 1 half stokje in het
eerstvolgende halve stokje*, van * tot *
nog 1 x, op de volgende 6 steken elk 1 half
stokje, 1 half stokje om volgende losse, 1
half stokje op volgende steek, herhaal van
* tot * 1 x, op de volgende 11 steken elk 1
half stokje, herhaal van * tot * 1 x, 1 half
stokje om volgende losse, op volgende 7
steken elk 1 half stokje, herhaal van * tot *
2 x. Haak 2 lossen en keer het werk.
Toer 12: *1 losse, 1 half stokje in het
eerstvolgende halve stokje*, van * tot *
nog 1 x, op de volgende 30 steken elk 1
half stokje, herhaal van * tot * 2 x. Haak 2
lossen en keer het werk.
Toer 13 t/m 16: als toer 12
Toer 17: *1losse, 1 steek overslaan, op de
volgende steek 1 half stokje*, herhaal van
* tot * tot einde toer. Haak 1 losse en keer
het werk.
Vanaf nu worden er alleen nog open vakjes gehaakt én wordt er aan het begin en
einde van de toer een vakje geminderd.
Het eerste vakje door met 2 halve vasten naar het eerstvolgende halve stokje
te gaan, het laatste vakje door het niet te
haken.

Eventueel het vlaggetje blocken: op foam
o.i.d. spelden en vochtig spuiten met water met een druppel Eucalan. Op laten
drogen.
Haak zoveel vlaggetjes als je zelf wilt.

Toer 18: haak 1 halve vaste in de eerste
losse en 1 halve vaste in het eerstvolgende halve stokje. Haak 2 lossen (dit is het
eerste halve stokje), *1 lossen, 1 half stokje*, herhaal van * tot * tot het een-na-laatste halve stokje.
Toer 19 en verder: herhaal toer 18.
Uiteindelijk is er nog maar 1 vakje. Daarna draad afknippen en doorhalen.
Netjes afhechten.

Vlag met filet haakwerk, open figuurtje
Blauw vlaggetje
Patroon
Bij deze vlag wordt bovenaan begonnen.
Het kroontje haak je direct in.
Aan het eind van de toer worden 2 lossen
gehaakt als keerlossen, die vormen direct
het eerste halve stokje van de toer.

BREICLUB.NL

VLAGGETJES HAKEN
‘‘Welkom bij een minicursus van breiclub’’

Begin met 41 lossen voor halve stokjes.
Toer 1: 1 half stokje in de 4e steek vanaf
de haaknaald, 1 half stokje in iedere
volgende steek, (39). Haak 2 lossen en
keer het werk.
Toer 2: (de 2 lossen van einde vorige toer
vormen het eerste halve stokje) Haak in
elke steek 1 half stokje. Haak 2 lossen en
keer het werk.
Toer 3 t/m 5: als toer 2
Toer 6: Haak op de eerste 18 steken elk
1 half stokje, 1 losse, sla 1 steek over, op
de volgende 19 steken elk 1 half stokje.
Haak 2 lossen en keer het werk.
Toer 7: als toer 6
Toer 8: op de volgende 4 steken elk 1 half
stokje, 1 losse, 1 steek overslaan, op de
volgende 11 steken elk 1 half stokje, *1
lossen, 1 steek overslaan, 1 half stokje
in de volgende steek*, herhaal van * tot
* nog 2 x, in de volgende 10 steken elk 1
half stokje, herhaal van * tot * 1 x, in de
volgende 4 steken elk 1 half stokje. Haak
2 lossen en keer het werk.
Toer 9: op de volgende 4 steken elk 1 half
stokje, *1 losse, 1 steek overslaan, op de
volgende steek 1 half stokje*, herhaal van
* tot * nog 1 x, op de volgende 8 steken
elk 1 half stokje, herhaal van * tot * 3 x,
in de volgende 8 steken elk 1 half stokje,
herhaal van * tot * 2 x, in de volgende 4
steken elk 1 half stokje. Haak 2 lossen en
keer het werk.
Toer 10: op de volgende 4 steken elk 1
half stokje, *1 losse, 1 steek overslaan, op
de volgende steek 1 half stokje*, herhaal
van * tot * nog 2 x, op de volgende 4
steken elk 1 half stokje, herhaal van * tot
* 5 x, in de volgende 4 steken elk 1 half
stokje, herhaal van * tot * 3 x, in de

volgende 4 steken elk 1 half stokje. Haak
2 lossen en keer het werk.
Toer 11: op de volgende 4 steken elk 1
half stokje, *1 losse, 1 steek overslaan, op
de volgende steek 1 half stokje*, herhaal
van * tot * nog 3 x, op de volgende 2
steken elk 1 half stokje, herhaal van * tot
* 5 x, in de volgende 2 steken elk 1 half
stokje, herhaal van * tot * 4 x, in de
volgende 4 steken elk 1 half stokje. Haak
2 lossen en keer het werk.
Toer 12: op de volgende 4 steken elk 1
half stokje, *1 losse, 1 steek overslaan, op
de volgende steek 1 half stokje*,
herhaal van * tot * nog 14 x, in de
volgende 4 steken elk 1 half stokje. Haak
2 lossen en keer het werk.
Toer 13 t/m 16: als toer 12
Toer 17: op de volgende 4 steken elk 1
half stokje, om alle volgende losse 1 half
stokje en op alle volgende steken een half
stokje, eindig met 4 halve stokjes op de
laatste steken. Haak 1 losse en keer het
werk.
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Vanaf nu worden er alleen nog dichte
vakjes gehaakt, halve stokjes dus, én
wordt er aan het begin en einde van de
toer een vakje geminderd. Het eerste
vakje door met 2 halve vasten naar het
eerstvolgende halve stokje te gaan, het
laatste vakje door het niet te haken.
Toer 18: haak 1 halve vaste in de eerste
losse en 1 halve vaste in het
eerstvolgende halve stokje. Haak 2
lossen (dit is het eerste halve stokje), haak
op elke steek 1 half stokje tot er nog 2
steken over zijn. Dit is het punt waarop je
keert. Haak 1 losse en keer het werk.
Toer 19 en verder: herhaal toer 18.
Uiteindelijk is er nog maar 1 vakje.
Daarna draad afknippen en doorhalen.
Netjes afhechten.
Eventueel het vlaggetje blocken: op foam
o.i.d. spelden en vochtig spuiten met
water met een druppel Eucalan. Op laten
drogen.
Haak zoveel vlaggetjes als je zelf wilt.
Hoe haak je ze aan elkaar:
De vlaggetjes kunnen het beste met
katoen aan elkaar gehaakt worden, dat is
lekker sterk.
Leg de vlaggetjes in een leuke volgorde.
Haak eerst een rij lossen, 100 á 150 of
nog meer. Dit is het deel waarmee je de
vlaggenlijn uiteindelijk ergens aan vast
maakt.

De vlaggetjes worden van rechts naar
links vast gehaakt, dus het laatste
vlaggetje komt nu als eerste. Haak met
vasten het vlaggetje vast: bij het witte en
blauwe vlaggetje een vaste in elke steek,
bij het rode vlaggetje een vaste om elk
lossenboogje en een vaste in elk half stokje. Tussen twee vlaggetjes steeds hetzelfde aantal lossen, bijvoorbeeld 5.
Na het laatste vlaggetje weer een rij
lossen, ongeveer net zoveel als aan het
begin.
Hierna keren en een toer vasten over de
hele vlaggenlijn haken.
Draad afknippen en door de laatste lus
halen. Netjes afhechten.
Klaar is de vlaggenlijn!
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