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Groot paasei
Gebruik een steekmarkeerder om het begin van elke toer te markeren.
TOER 1: Haak 6 v in een magische cirkel (6)
TOER 2: 2 v in elke v (12)
TOER 3: 1 v in elke v (12)
TOER 4: (1 v in volgende v, 2 v in volgende v) 6x (18)
TOER 5: 1 v in elke v (18)
TOER 6: (1 v in volgende 2 v, 2 v in volgende v) 6x (24)
TOER 7 – 8: 1 v in elke v (24)
TOER 9: (1 v in volgende 3 v, 2 v in volgende v) 6x (30)
TOER 10-14: 1 v in elke v (30)
***
TOER 15: (1 v in volgende 13 v, 2 v samen haken) 2x (28)
TOER 16: (1 v in volgende 5 v, 2 v samen haken) 4x (24)
TOER 17: (1 v in volgende 4 v, 2 v samen haken) 4x (20)
TOER 18: (1 v in volgende 2 v, 2 v samen haken) 5x (15)
Vul hier het paasei op met vulling zoals fiberfill.
TOER 19: Haak rondom steeds 3 v samen, totaal 5x (5)
Afhechten.

Klein paasei
Gebruik een steekmarkeerder om het begin van elke toer te markeren.
TOER 1: Haak 6 v in een magische cirkel (6)
TOER 2: 2 v in elke v (12)
TOER 3: 1 v in elke v (12)
TOER 4: (1 v in volgende v, 2 v in volgende v) 6x (18)
TOER 5: 1 v in elke v (18)
TOER 6: (1 v in de volgende 2 v, 2 v in volgende v) 6x (24)
TOER 7 – 11: 1 v in elke v (24)
***
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TOER 12: (1 v in volgende 6 v, 2 v samen haken) 3x (21)
TOER 13: (1 v in volgende 2 v, 2 v samen haken) 5x, 1 v in laatste v (16)
Vul hier het paasei op met vulling zoals fiberbill.
TOER 14: Haak rondom steeds 2 v samen (8)
Afhechten.

Je kunt de eitjes haken in één kleur en versieren met bijvoorbeeld bloemetjes of stippen, maar je kunt ze 
ook in meerdere kleuren in een streeppatroon haken. Het blauwgestreepte ei op de foto hierboven is het 
grote ei. Als je dit ei iets te groot vindt om in je paastak te hangen, dan haak je een kleiner eitje, zoals 
het gele en het meerkleurige eitje op de foto. 

Op de plaatsen van de sterretjes in de patronen van de eitjes worden de paasei-diertjes gevormd, door 
bijvoorbeeld de oortjes of snaveltjes vast te zetten. Hoe je die afzonderlijke deeltjes maakt, volgt 
hieronder.

Dit is moeder kip met haar paasei. De kip is gemaakt met het patroon van het grote paasei als basis. 
Je hebt wit, rood en geel garen nodig om haar te kunnen maken. En oogjes, vulling en naald en draad 
natuurlijk.

Snaveltje
TOER 1: Haak 6 v in een magische cirkel (6)
TOER 2: 1 v in elke v (6)
Vouw het snaveltje een beetje dubbel en stik het zo vast. 

Vleugeltjes
Gebruik een steekmarkeerder om het begin van elke toer te markeren.
TOER 1: Haak 6 v in een magische cirkel (6)
TOER 2: 2 v in elke v (12) 
TOER 3 – 6: 1 v in elke v (12)
Vouw de vleugeltjes dubbel en stik ze zo vast.

Kam
Haak 5 lossen. Haak 1 v in de eerst gemaakte losse (de 5e losse vanaf de haaknaald). Herhaal dit 3x. 
Dus haak weer 5 lossen en haak 1 v in de eerste losse van deze reeks van 5 lossen. En doe dit nog één 
keer. 
Knip de draad af, laat een lang stuk over om de kam vast te kunnen zetten. Werk de begindraad onder de 
kam weg. 
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Uit het paasei van moeder kip is een schattig kuikentje gekomen. Het kuikentje maak je van geel garen. 
Het snaveltje is van oranje garen gemaakt. Het snaveltje en de vleugeltjes zijn hetzelfde patroon als van 
de kip. Daarom heb ik ook het patroon van het grote paasei gebruikt, zodat alles in proportie bleef. Je 
zou natuurlijk ook een kleinere versie kunnen maken. Of een ander vogeltje.

Als het kuiken klaar is, kun je een plukje haar bovenop het hoofdje maken. Dat geeft het kuiken een 
leuke jeugdige look. Haal gewoon wat stukjes haakgaren door een lusje bovenop. Leg er een knoopje in 
en trek het garen een beetje uit elkaar zodat het wat gaat pluizen.

En dan natuurlijk de paashaas zelf. De paashaas is ook gemaakt van het patroon van het grote paasei. Ik 
heb lichtbruin garen gebruikt. Het snoetje heb ik met lichtroze garen gemaakt.  De oren zijn als volgt 
gemaakt:
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Oren paashaas
Gebruik een steekmarkeerder om het begin van elke toer te markeren.
TOER 1: Haak 5 v in een magische cirkel (5) 
TOER 2: 2 v in elke v (10)
TOER 3 – 5: 1 v in elke v (10)
TOER 6: (1 v in de volgende 3 v, 2 v samen haken) 2x (8)
TOER 7 – 9: 1v in elke v (8)
Vouw de oren aan de onderkant dubbel en stik ze zo vast.

Een schattig detail van het haasje is zijn staartje:

Het lukte mij niet om zo'n kleine pompon te maken, dus heb ik een roze draad gepakt en daaromheen 
allemaal korte roze draadjes op één punt geknoopt. Deze draadjes heb ik ook weer wat uit elkaar gehaald 
om ze pluiziger te maken.

Dan mijn persoonlijke favoriet; het schaapje! Deze is gemaakt met de loop stitch, oftewel de lussteek 
(zie tutorial). Alleen de eerste zes steken in de magic loop zijn gewoon vasten. Omdat de lussteek vrij los 
wordt gehaakt, heb ik dit schaapje gemaakt van het patroon van het kleine paasei. Hij wordt dan alsnog 
even groot als de andere dieren die van het grote paasei zijn gemaakt. Ik heb een wit schaap gemaakt, 
met lichtbruine toevoegingen. 
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Oren schaapje
TOER 1: Haak 6 v in een magische cirkel (6)
TOER 2: 2 v in elke v (12)
Vouw de oortjes aan de onderkant een beetje dubbel en stik ze zo vast. 

De paaseieren en de paasei-diertjes zijn leuk om zo neer te zetten, maar door er een touwtje of een lintje 
doorheen te halen, zijn ze ook geschikt om in een paastak te hangen.
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