
Het huis van Annemarie (Studio Hip en 
Stip) is gevuld met een bonte verzameling 
gekleurde garens, haaknaalden in alle 
afmetingen en vooral heel veel vrolijk 
haakwerk. 
In Haken met Studio Hip en Stip neemt 
ze je mee in haar kleurrijke haakwereld. 
Van confettideken tot granny squares-
handtas en van vrolijke feestvlaggen tot 
babydeken; dit boek staat vol hippe woon- 
en modeaccessoires om stapsgewijs na te 
haken. Een boek boordevol haakprojecten 
in verrassende kleurencombinaties dat 
jou zal inspireren! Stap voor stap legt 
Annemarie haar vrolijke haakpatronen uit, 
inclusief handige haakschema’s en uitleg 
van alle haaksteken. De patronen zijn 
hierdoor geschikt voor haaksters van alle 
niveaus. 
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Met haar kleurrijke haakwerk inspireert Annemarie 
Huijser van Studio Hip en Stip vrouwen in Nederland 
en ver daarbuiten. Als Studio Hip en Stip wist ze op 
Instagram al snel een groot aantal volgers aan zich 
te binden. En dat is niet zo vreemd, want wie haar 
kleurrijke feed bezoekt ziet al snel dat wat ze doet met 
zorg is samengesteld en ontworpen. Met liefde voor 
kleur ontstaan er verrassende kleurencombinaties in 
haar haakwerk. Met haar gevoel voor styling weet ze de 
mooiste foto’s te posten op Instagram. 
Wil je jouw haakwerk met een ontwerp van Studio Hip en 
Stip online delen? Gebruik dan #projectstudiohipenstip

Heel veel haakplezier!
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Zie dit boek als mijn persoonlijke haakles voor jou. Hieronder vertel ik je al mijn tricks & tips 
voor zo veel mogelijk haakplezier. 

Klaar voor de start?
Voor een goede start haak je met fijn materiaal en een goede haaknaald. Dit is voor iedereen 
weer anders, maar let erop dat je een naald gebruikt die soepel in de hand ligt en weinig 
tegenslag geeft, zodat je geen pijnlijke polsen krijgt. Haak alleen met kleuren die jij leuk 
vindt en waar jij vrolijk van wordt, dat maakt het haken pas echt tot een feestje. En ja, bij die 
haaknaalden en dat kekke schaartje hoort natuurlijk een fleurig etuitje! Zoals bijvoorbeeld 
het haaketui verderop in dit boek. Toen ik net begon met haken werd ik zo vrolijk van al 
die fijne kleuren in huis: een mand vol vrolijk gekleurde bolletjes, een gehaakt lapje, een 
slingertje, jullie zullen dit vast wel herkennen. Verder ontdekte ik al snel dat ik haken met 
acryl heel fijn vind. Acryl komt in mooie, frisse kleuren en heeft een fijne structuur waar ik 
prettig mee kan haken. Ik gebruik soms acryl van verschillende merken door elkaar, om de 
voor mij perfecte kleurencombinaties te maken. Let er hierbij wel op dat de garens die je 
gebruikt van dezelfde dikte zijn. 
In mijn favoriete kleuren startte ik met het oefenen van steken. Of je dit nu doet met een 
tutorial op YouTube of leert uit een boek, het komt neer op één ding: oefenen, oefenen, 
oefenen. Je zult zien: opeens heb je het onder de knie en ben je trots op je allereerste 
gehaakte lapje. Op deze manier kun je ook al snel zien of je ‘los’ of ‘vast’ haakt. Soms kun 
je er dan beter voor kiezen een andere haaknaald te gebruiken dan staat aangegeven bij 
een patroon. Kijk dus goed naar wat voor jou prettig haakt en durf soms af te wijken van de 
instructie. 

Samen haken 
Zoek andere mensen op die jouw hobby delen. Gelukkig vond ik al snel een aantal 
enthousiaste mede-haaksters in mijn omgeving, die me tips en advies gaven als ik er niet 
uitkwam. Schakel dus mensen in je omgeving in om gezellig mee te haken en wissel tips 
uit met elkaar. Het leuke is dat je elkaar zo ook inspireert en weer nieuwe ideeën opdoet 
voor je volgende project. Al snel nadat ik de smaak te pakken had, startte ik met het delen 
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van foto’s op Instagram. Wat is het leuk om van mensen over de hele wereld enthousiaste 
reacties te krijgen! Hier kreeg ik weer nieuwe inspiratie van en ik werd erdoor aangemoedigd 
om nog meer moois te maken. 

Je eerste haakproject
Een leuk project om mee te beginnen is een granny square. Je vindt er verschillende van 
in mijn boek. Verder is het natuurlijk altijd goed om eens lekker in een haakboek te duiken. 
Lees voordat je start met een nieuw project het patroon helemaal door en ga rustig oefenen.
Ik ben zelf een echte freestyle haakster en zeg dan ook vaak: ‘ik doe maar wat!’ Maar juist 
doordat ik me verdiept heb in de verschillende technieken en steken, die ik via patronen 
leerde, heb ik zo ‘uit de losse pols’ leren haken. Zo lukt het je op den duur vanzelf om een 
patroon naar eigen wens aan te passen. Dit maakt het haken extra leuk, want dan wordt 
het jouw werk in jouw kleuren. En dat er weleens iets mislukt, hoort er natuurlijk ook bij. 
Tijdens het ontwerpen van de patronen voor dit boek vloog er ook bij mij weleens iets door 
de kamer ☺. Maar… de aanhouder wint, volhouden dus!

Praktische tips
Ik begin haakwerkjes die rond of vierkant zijn altijd met een magische ring. Je kunt er 
natuurlijk ook voor kiezen om te starten met een aantal lossen en deze sluiten met een 
halve vaste in de eerste losse. Zelf vind ik het fijn om de opening helemaal te sluiten, 
vandaar dat ik in de patronen alleen de magische ring vermeld. Hecht de ring wel goed af, 
laat een lange draad hangen en werk deze goed weg in je haakwerk. 
Afhechten is sowieso een heel belangrijk aspect van je haakwerk. Niets is zo vervelend als 
de gaten die na verloop van tijd in je haakwerk vallen omdat je bent vergeten tussendoor 
af te hechten. Toen ik startte met haken had ik geen idee, en mijn allereerste project – een 
granny square deken – is dus helemaal niet afgehecht. Van een lieve, oudere dame op de 
camping leerde ik dat dit met een stopnaald afgewerkt hoort te worden; eerst de ene kant 
op en dan nog een keer de andere kant op. 
Voor het mooi en onzichtbaar afhechten van je haakwerk gebruik je de stopnaald. Hoe je dit 
precies doet lees je in het hoofdstuk Haakillustraties. 

Blocken (of spannen) van je haakwerk
Soms is het goed om je haakwerk te blocken, dan valt het mooier. Dat doe je als volgt: 
spuit je haakwerk goed nat aan beide kanten, gewoon met een plantenspuit, en speld het 
vast op een zachte ondergrond. Let goed op dat je het niet te ver uitrekt, want dan kun je 
lelijke vormen in je haakwerk krijgen. Blocken doe je – afhankelijk van het formaat van je 
haakwerk – bijvoorbeeld op foamblokken, een dik stuk tapijt of op je strijkplank. Het is ook 
mogelijk om je granny squares apart te blocken. Laat je haakwerk vervolgens aan de lucht 
drogen. Let op: dit kan soms wel twee dagen duren. Verwijder de spelden pas als je zeker 
weet dat het droog is. 

Vrolijk haakplezier!



Half stokje
Haal de draad op je haaknaald en steek je naald door de derde losse vanaf de naald of 
in de volgende steek. Haal de draad weer op en haal terug door de steek. Je hebt nu drie 
lussen op je naald. Haal de draad weer op je naald en haal in één keer door alle lussen 
op je naald. 

Vaste
Steek de haaknaald in de tweede losse of volgende steek vanaf je haaknaald. Haal de 
draad op je naald en trek deze terug door de steek. Haal de draad weer op je naald en 
trek hem door beide lussen. 

2 samengehaakte vasten
Steek de naald in de steek, haal de draad terug door de steek. Doe dit ook bij de volgende 
steek. Er staan nu 3 lussen op de naald. Sla de draad om de naald en haal door alle 3 de 
lussen.

3 samengehaakte vasten
Steek de naald in de steek, haal de draad terug door de steek. Doe dit ook bij de volgende 
2 steken. Er staan nu 4 lussen op de naald. Sla de draad om de naald en haal door alle 
4 de lussen.

9

Halve vaste 
Steek je naald in de volgende steek, haal je draad 
op je naald en haal hem direct door de lussen op 
je haaknaald. 



Afmeting: circa 47 x 33 cm, inclusief       hengsels. Te haken: 13 granny squares.



Om je haakwerk mooi vlak en strak te krijgen is het goed om het te blocken (op 
te spannen). Zie hoofdstuk Haken met Studio Hip en Stip.

Werk alle draadjes weg voordat je de stof aan de granny squares vast gaat 
zetten.

Leg de lap stof met de goede kant naar beneden, je haakwerk met de goede 
kant naar boven hierop en knip met een rand van 1 cm de stof langs je werk.

Vouw de stof naar binnen en speld deze vast op je haakwerk, met een rand 
van circa 0,5 cm.
Naai nu met een klein steekje de stof vast.
Houd de tas binnenstebuiten en haak met vasten 
op de stokjes de tas aan elkaar. Haak eerst de 
beide zijkanten aan elkaar. Start onder in de tas en 
werk zo naar boven. Als de 2e zijkant af is, haak je 
verder met vasten langs de bovenkant van de tas. 
Op elk stokje haak je 1 vaste en in de punt haak 
je gelijk het hengsel mee, door in de punt van  de granny square deze met 3 
vasten om het ijzer van het hengsel te haken. Zie foto 4 en 5. Als de hengsels 
vastzitten en je de rand om de 4 granny squares hebt gehaakt, haak dan nog 
een toer vasten met dezelfde kleur. 

Keer je werk, haak 1 keerlosse (deze telt 
niet mee als steek) en haak op elke vaste 
van de rand 1 vaste. Haak op de 3 vasten bij 
de hengsels op elke vaste 1 vaste en zorg 
daarbij dat je werkdraad aan de voorkant 
ligt. Zie foto 6. Sluit deze toer met een halve 
vaste in je 1e vaste.



     Afmeting flower: circa 11 x 11 cm.      Te haken: 11 flowers. 



 Haaknaald 3 mm
 Stopnaald
 Naaigaren
Gebruikte kleuren 
(van alles 1 bol): 
 Lammy Yarns No. 1: Mint 
(62); Donker mint (420); Neon 
oranje (215); Blauw (40) 
 Stylecraft: Fiesta (1257); 
CandyFloss (1130); 
Turquoise (1068)
 By Claire Sparkle: Tropical 
Green (338)

Slingers haken staat absoluut in mijn top 3 van 
favoriete haakwerkjes. Varieer je graag eindeloos 
met kleuren of maak je je slinger juist liever 
helemaal in een kleur? Het kan allemaal! Verticaal 
opgehangen vind ik ze het leukst, maar je kunt 
ze natuurlijk ook horizontaal ophangen. Of haak 
een losse bloem en gebruik die als onderzetter of 
cadeauversiering.
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Magische ring, losse, halve vaste, vaste, stokje.

Wil je de flower in 1 kleur haken, dan haak je na toer 1 gelijk 
verder met toer 2. Om toer 3 en 4 te starten haak je een 
halve vaste, of 2 halve vasten, naar de losse-ruimte van de 
vorige toer om verder te kunnen haken. Je keert je werk dus niet. Zo krijg je 
een mooie voorkant.

Als je erg vast haakt, 
pak dan naald 3,5 mm.



Voor de volgende flowers haak je toer 4 net even 
anders, omdat je de flower gelijk vast wilt haken aan 
een andere:

Hecht een nieuwe kleur aan tussen 2 groepjes stokjes, 
waar geen lossen zitten, haak 1 losse (= 1e vaste) en 
haak 7 stokjes in de losse-ruimte van de vorige toer. 
Haak in het volgende bloemblaadje na het 3e stokje 
met een halve vaste je flower aan een andere flower 
vast (dit doe je tussen het 3e en 4e stokje van de 
laatste toer van de andere flower: zie foto 1), haak 
dan 1 stokje en een halve vaste (tussen het 4e en 5e 
stokje van de laatste toer van de andere flower: zie 
foto 2), nu zit je flower vast. Haak nog 3 stokjes in 
deze lossenboog en ook dit blaadje is af. Zie foto 3. 
Haak vervolgens nog 8 bloemblaadjes.
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              Afmeting:   circa 110 x 140 cm



   Afmeting:   circa 40 x 40 cm



Aan elkaar naaien van de covers:
Je legt beide kanten met de 
binnenkanten tegen elkaar, naai 
met wit de zijkanten aan elkaar. Dit 
doe je als volgt: je steekt de naald 
door de binnenste 2 lussen van de 
vastenrand. Zie foto 10.
Pak aan de onderkant, waar je bent 
begonnen met de lossenketting, 
1 lus van de losse en naai de 
kussenhelften zo aan elkaar. Stop 
na het dichtnaaien van 3 kanten het 
kussen erin en naai vervolgens de 
laatste kant ook dicht.
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