
Eierwarmers Dieren 
 
Benodigheden: 
Haaknaald 2,5 tot 3,5 mm 

Afhankelijk van je eigen hand van haken en het ei ;-) 
Rio katoen, restjes 
Stopnaald 
 
Patroon basis Oetel en konijn:  
Haak 2 losse of een magische cirkel(mc). 
Toer 1: 6 vasten in de tweede losse van de haak, of in 
de mc.  
Toer 2: 2 vasten in elke vaste (12 st) 
Toer 3: * twee vasten in de eerste vaste, 1 vaste in de volgende vaste, herhaal vanaf * 
rond (18 st) 
Toer 4 * 2 vasten in de eerste vaste, vaste in de volgende vaste, vaste in de volgende 
vaste, herhaal vanaf * rond ( 24 st) 
Toer 5 * 2 vasten in de eerste vaste, 1 vaste in de volgende drie vasten, herhaal vanaf * 
rond ( 30 st) 
Toer 6-9: vaste in elke vaste  (30 st) 
Afhankelijk van de eieren, van je haaknaald, én hoe vast je haakt, kun je hetzij nog drie 
toeren erbij haken met 30 steken, of je kunt een toer meerderen en daarna twee toeren 36 
steken haken. 
Deze toer meerderen is dan als volgt: 
*Haak 2 vasten in de eerste vast en haak 1 vaste in de volgende vier vasten* herhaal tot 
einde toer. 
 
De ogen van de Oetel zijn als volgt gemaakt: 
Toer 1: Begin met zwart, een mc, 6 vasten, 
Toer 2: ga verder met wit, in elke zwarte vaste twee witte 
vasten. 
Toer 3: ga verder met groen en maak in de eerste vaste twee 
vasten en in de volgende een vaste* herhaal tussen  * tot 
einde.(18 st) 
Toer 4: 18 vasten rondom. 
Maak nog een oog en zet deze op de eierwarmer. 
 
De oren van het konijn: 
Maak met wit of licht roze 5 losse. Maak een vaste in de tweede losse van de haak en in 
de drie volgende lossen. Hecht deze draad af en ga verder met de kleur van je konijn. 
Maak drie vasten aan een kant van je werk, twee stokjes, 1 losse en een dubbelstokje in 
de volgende steek. (je bent nu aan de bovenkant van het oor en gaat nu aan de andere 
kant weer naar beneden) 
Een dubbel stokje, een losse en twee stokjes in de volgende steek, een vaste in de drie 
volgende steken. Hecht af en maak nog een oor, en zet ze op je eierwarmer. 
 

Fijne Pasen!! 
 
 
 


