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Windmill 

 
Ontworpen door Haakplein Naomi en Jolanda 

 

Als echte Nederlanders hebben we een echt Nederlands item ontworpen, de 

windmolen. Als je 10 mensen vraagt om iets te noemen dat Nederland 

vertegenwoordigt, zullen de meesten zeggen: windmolens, samen met tulpen en 

Amsterdam. 

 

Dit is een heel eenvoudig patroon dat alleen stokjes en lossen bevat. 
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Materialen: 

garen geschikt voor haaknaald 5 mm (ongeveer 50 gram) 

haaknaald 5 mm 

 

Gebruikte steken: 

stokje 

losse 

cluster van 3 stokjes (in één steek afgehaakt) 

vaste  

halve vaste 

 

Begin met een magische ring of haak 6 lossen en sluit deze met een halve vaste 

tot een ring. 

 

Toer 1: Haak een cluster van 2 lossen en 2 stokjes, 3 lossen, (cluster van 3 

stokjes, 1 losse, cluster van 3 stokjes, 3 lossen) 3x, cluster van 3 stokjes, 1 

losse. Sluit de toer met een halve vaste in de 1e cluster. 

 

Toer 2: Ga met halve vaste naar de 3-lossenruimte. Haak een cluster van 2 

lossen en 2 stokjes, 3 lossen, cluster van 3 stokjes. 

*2 lossen, haak 3 stokjes in de 1-lossenruimte, 2 lossen**. Haak in de volgende 3-

lossenruimte cluster van 3 stokjes, 3 lossen, cluster van 3 stokjes (hoek 

gemaakt). 

Herhaal vanaf * nog 2x en van * tot** nog 1x. Sluit de toer met een halve vaste 

in de 1e cluster. 

 

Toer 3: Ga met halve vaste naar de 3-lossenruimte. Haak een cluster van 2 

lossen en 2 stokjes, 3 lossen, cluster van 3 stokjes. 

*2 lossen, haak 2 stokjes in de 2-lossenruimte, stokje in het 1e stokje, 1 losse, 

sla 1 stokje over, stokje in het volgende stokje, 2 stokjes in de 2-lossenruimte, 2 

lossen**. Haak in de volgende 3-lossenruimte cluster van 3 stokjes, 3 lossen, 

cluster van 3 stokjes (hoek gemaakt). 

Herhaal vanaf * nog 2x en van * tot** nog 1x. Sluit de toer met een halve vaste 

in de 1e cluster. 

 

Toer 4: Ga met halve vaste naar de 3-lossenruimte. Haak een cluster van 2 

lossen en 2 stokjes, 3 lossen, cluster van 3 stokjes. 

*2 lossen, haak 2 stokjes in de 2-lossenruimte, stokje in het 1e stokje, 1 losse, 

sla 1 stokje over, stokje in het volgende stokje, 1 losse, sla 1 losse over, stokje in 

het volgende stokje, 1 losse, sla 1 stokje over, stokje in het volgende stokje,  
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2 stokjes in de 2-lossenruimte, 2 lossen**. Haak in de volgende 3-lossenruimte 

cluster van 3 stokjes, 3 lossen, cluster van 3 stokjes (hoek gemaakt). 

Herhaal vanaf * nog 2x en van * tot** nog 1x. Sluit de toer met een halve vaste 

in de 1e cluster.  

 

Toer 5: Ga met halve vaste naar de 3-lossenruimte. Haak een cluster van 2 

lossen en 2 stokjes, 3 lossen, cluster van 3 stokjes. 

*2 lossen, haak 2 stokjes in de 2-lossenruimte, stokje in het 1e stokje, 1 losse, 

sla 1 stokje over, stokje in het volgende stokje, (1 losse, sla 1 losse over, stokje 

in het volgende stokje) 3x, 1 losse, sla 1 stokje over, stokje in het volgende 

stokje, 2 stokjes in de 2-lossenruimte, 2 lossen**. Haak in de volgende 3-

lossenruimte cluster van 3 stokjes, 3 lossen, cluster van 3 stokjes (hoek 

gemaakt). 

Herhaal vanaf * nog 2x en van * tot** nog 1x. Sluit de toer met een halve vaste 

in de 1e cluster. 

 

Toer 6: Ga met halve vaste naar de 3-lossenruimte. Haak een cluster van 2 

lossen en 2 stokjes, 3 lossen, cluster van 3 stokjes. 

*2 lossen, haak 2 stokjes in de 2-lossenruimte, stokje in elk van de volgende 3 

stokjes, (1 losse, sla 1 losse over, stokje in het volgende stokje) 5x, stokje in elk 

van de volgende 2 stokjes, 2 stokjes in de 2-lossenruimte, 2 lossen**. Haak in de 

volgende 3-lossenruimte cluster van 3 stokjes, 3 lossen, cluster van 3 stokjes 

(hoek gemaakt). 

Herhaal vanaf * nog 2x en van * tot** nog 1x. Sluit de toer met een halve vaste 

in de 1e cluster. 

 

Toer 7: Ga met halve vaste naar de 3-lossenruimte. Haak een cluster van 2 

lossen en 2 stokjes, 3 lossen, cluster van 3 stokjes. 

*2 lossen, haak 2 stokjes in de 2-lossenruimte, stokje in elk van de volgende 5 

stokjes, (1 losse, sla 1 losse over, stokje in het volgende stokje) 5x, stokje in elk 

van de volgende 4 stokjes, 2 stokjes in de 2-lossenruimte, 2 lossen**. Haak in de 

volgende 3-lossenruimte cluster van 3 stokjes, 3 lossen, cluster van 3 stokjes 

(hoek gemaakt). 

Herhaal vanaf * nog 2x en van * tot** nog 1x. Sluit de toer met een halve vaste 

in de 1e cluster. 

 

Toer 8: Ga met halve vaste naar de 3-lossenruimte. Haak een cluster van 2 

lossen en 2 stokjes, 3 lossen, cluster van 3 stokjes. 

*2 lossen, haak 2 stokjes in de 2-lossenruimte, stokje in elk van de volgende 7 

stokjes, (1 losse, sla 1 losse over, stokje in het volgende stokje) 5x, stokje in elk  
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van de volgende 6 stokjes, 2 stokjes in de 2-lossenruimte, 2 lossen**. Haak in de 

volgende 3-lossenruimte cluster van 3 stokjes, 3 lossen, cluster van 3 stokjes 

(hoek gemaakt). 

Herhaal vanaf * nog 2x en van * tot** nog 1x. Sluit de toer met een halve vaste 

in de 1e cluster. 

 

Toer 9: Ga met halve vaste naar de 3-lossenruimte. Haak een cluster van 2 

lossen en 2 stokjes, 3 lossen, cluster van 3 stokjes. 

*2 lossen, haak 2 stokjes in de 2-lossenruimte, stokje in elk van de volgende 9 

stokjes, (1 losse, sla 1 losse over, stokje in het volgende stokje) 5x, stokje in elk 

van de volgende 8 stokjes, 2 stokjes in de 2-lossenruimte, 2 lossen**. Haak in de 

volgende 3-lossenruimte cluster van 3 stokjes, 3 lossen, cluster van 3 stokjes 

(hoek gemaakt). 

Herhaal vanaf * nog 2x en van * tot** nog 1x. Sluit de toer met een halve vaste 

in de 1e cluster. 

 

Toer 10: Ga met halve vaste naar de 3-lossenruimte. Haak een cluster van 2 

lossen en 2 stokjes, 3 lossen, cluster van 3 stokjes.  

*2 lossen, haak 2 stokjes in de 2-lossenruimte, stokje in elk van de volgende 11 

stokjes, (1 losse, sla 1 losse over, stokje in het volgende stokje) 5x, stokje in elk 

van de volgende 10 stokjes, 2 stokjes in de 2-lossenruimte, 2 lossen**. Haak in 

de volgende 3-lossenruimte cluster van 3 stokjes, 3 lossen, cluster van 3 stokjes 

(hoek gemaakt). 

Herhaal vanaf * nog 2x en van * tot** nog 1x. Sluit de toer met een halve vaste 

in de 1e cluster. 

 

Meet je vierkant na en haak in de volgende toer evt stokjes of halve stokjes als 

dat nodig om op de juiste afmeting te komen. Wij haakten hier vasten.  

 

Toer 11: Ga met halve vaste naar de 3-lossenruimte. Haak in de 3-lossenruimte 2 

vasten, 1 losse, 2 vasten. Haak vervolgens een vaste in elke steek en om elke 

losse. Ga zo helemaal rond. Sluit de toer met een halve vaste in de 1e steek.  

Hecht af en werk de draadjes weg. 
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