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Hallo Handwerkende Vrouwen van Nu, 

Om maar met de deur in huis te vallen: dit is voorlopig de laatste 

nieuwsbrief, want net als met het geven van cursussen en workshops 

lassen we in de zomermaanden een pauze in.  

De handwerkcommissie zal in de komende maanden, samen met de 

cursusleidsters, kijken wat de mogelijkheden zijn om in het najaar 

weer te starten met cursussen en in welke vorm dat dan kan. Zodra 

we concrete plannen hebben melden we dat via de nieuwsbrief. 

We kregen een leuke foto toegestuurd van Berta van de Berge, die ik 

met jullie mag delen. Zij maakte van het patroon van de 

kippenfamilie een versiering om een potje. Zo leuk om zulke reacties 

te krijgen en te zien wat jullie met de ideetjes doen! Bedankt Berta. 

 



 

 

In de vorige nieuwsbrief is helaas een foutje geslopen, waardoor de 

link naar de Bluebird of Happiness niet geopend kon worden. We 

willen dat graag goed maken door het patroon in deze nieuwsbrief op 

te nemen. 

Voor deze nieuwsbrief hebben we het thema “vakantie” gekozen. Of 

we nu thuisblijven, vakantie in eigen land vieren of misschien toch 

naar het buitenland kunnen, erover dromen kan altijd. Ik ben zelf dol 

op de zee en het strand, maar kamperen is ook leuk of bijvoorbeeld 

je verdiepen in de cultuur van een land.  

We hebben wat borduurvoorbeelden, schelpen om te haken en een 

patroontje om een zeepaardje te maken van leuke restjes stof.  

We hopen dat jullie er weer wat tussen zien wat je aanstaat. Veel 

plezier met het handwerken en hopelijk tot spoedig met goed nieuws 

over de cursussen en workshops. 

Namens de handwerkcommissie, 

Hanneke Wienbelt, cursussecretaris. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Zeepaardje 

 



 

 

 

 

Haakpatroon Schelpen 

Benodigdheden: Garen en bijpassende haaknaald, stopnaald en 

steekmarkeerder. 

Begin met 3 lossen en haak 1v in de 2de losse en dan nog 1v. (2) 

 Vanaf nu alleen in de achterste lus haken. 

1losse, keren. 1v, 2v in de volgende v, (3) 

1losse, keren. 1v, 2v in de volgende v, 1v (4) 

Dit herhaal je, dus bij iedere toer krijg je 1v erbij. Doorgaan tot je 36 v 

hebt. Je hebt nu een soort driehoekig vlaggetje. Dat vouw je dubbel 

en haak de lange zijde dicht met halve vasten. Opvullen. 

Dan haak je een bodem om mee dicht te maken. 

Hiervoor haak je 6v in een magische ring. Toer 2 is 2v in elke v (12) 



 

 

Toer 3 haak telkens in de tweede v 2v (18). In toer 4 elke derde steek 

2v (24), toer 5 elke vierde steek 2v (30) en toer 6 elke vierde steek 2v 

(36). Maak de schelp dicht en rol hem op, zet met steekjes vast. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 


