
 

Haken voor Koningsdag 

(of een ander feestje) 

 

Vlaggetjes 
 

 

 

Wat heb je nodig? 

- Bolletjes haakkatoen in rood, wit, 

blauw en oranje 

- Haaknaald 

- maasnaald (= een dikke naald met 

stompe punt om mee te naaien) 

 

Wat ga je doen? 

-Een vlaggetjes slinger haken 

   

 

Een ‘halve vaste’ maak je door, net als bij een vaste, je haaknaald door je werk 

te steken en de draad op te pakken. Haal de draad door de steek en dan 

meteen door de lus op je haaknaald. 

  

De vlag: 

Na iedere toer haak je 1 losse en keer je je werk om 

 Haak 2 lossen 

 Toer 1: haak 2 vasten in de eerste losse (je hebt nu 2 v) 

 Toer 2: haak 1 vaste, haak 2 vasten in de laatste vaste van de vorige 

toer (je hebt nu 3 v) 

 Toer 3: haak 2 vasten, haak 2 vasten in de laatste vaste (je hebt nu 4 v) 

 Op deze manier ga je door tot je de vlag groot genoeg vindt. 

 Haak een vlaggetje in rood, wit, blauw en 2 oranje 

 Maak de vlaggetjes een beetje vochtig en laat ze drogen onder een 

theedoek, verzwaard met bijvoorbeeld een boek. Zo worden ze mooi plat. 

 

 



 

 

 

De vlaggenlijn:   

 Haak 40 lossen 

 Haak een halve vaste in de eerste losse. Je hebt nu een lus. 

 Haak 20 lossen 

 Neem een oranje vlaggetje en haak dit vast met vasten 

 Haak 3 lossen 

 Pak een rood vlaggetje en haak dit vast met vasten 

 Haak 3 lossen 

 Doe hetzelfde met het witte, blauwe en nog een oranje vlaggetje 

 Haak 60 lossen.  

 Haak een halve vaste op de 20e losse vanaf de laatste vlag. Zo krijg je 

weer een lus. 

 

 

  

  

  

  

 

 

Uiteraard kun je ook een vlaggetjes slinger maken met andere kleuren, 

voor allerlei soorten feesten! 


