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AKEN IS HIP
Haken is een grote trend. Het vergt een beetje
geduld en aandacht, maar uiteindelijk kan iedereen
inhaken en een vrolijke woonaccessoire maken.

H alve vasten, lossen,
stokjes, granny squa-
res...voor wie nog nooit

heeft gehaakt, klinkt het als abaca-
dabra. Maar dat zullen er niet veel
meer zijn, want haken is hartstik-
ke hip. De winkels liggen vol haak-
pennen en garen in soorten en
maten.

Zette Christien Meindertsma de
trend in met haar wollen poef die
velen vervolgens zelf namaakten
met het trendy Hooked Zpaghetti
garen, gemaakt van gerecycled
textiel? Gaan we massaal weer
handwerken vanwege de crisis? Of
is het een nawee van de trend
waarin oude ambachten weer
helemaal terug waren? Hoe dan
ook, je hoeft je niet meer te scha-
men als je naald en draad ter hand
neemt. Tegenwoordig zitten jonge
meiden zelfs te haken in de trein

en in trendy (web)winkeltjes vlie-
gen gehaakte en gebreide produc-
ten over de toonbank.

Bijvoorbeeld van Knit Ted en
Strikks: designer knits met moder-
ne gebreide en gehaakte dekens,
handdoeken en kussenhoesjes. En
vergeet niet de recente loom-rage
onder kinderen. Het gefröbel met
elastiekjes is ook een soort haken.

Ook in de meubelwereld is brei-
en en haken helemaal ingebur-
gerd. Zo gebruiken grote merken
als het Italiaanse Moroso met
regelmaat 3D-gebreide stoffen
voor hun banken, onder andere
van het Nederlandse merk Febrik.

FILMPJES
Even terug naar de keukentafel.
Leren haken is nog nooit zo een-
voudig geweest. Wie geen handige
moeder of oma in de buurt heeft,

kan op internet honderden in-
structiefilmpjes vinden. Neem
deel aan een haakworkshop in de
buurt of bezoek een breicafé (in
het Noorden bijvoorbeeld in Fra-
neker, Borger of Groningen). Wie
eenmaal met het haakvirus is
besmet, zal dit najaar ook met
plezier een handwerkevenement
bezoeken om nog meer kennis te
vergaren en de nieuwste trends en
materialen te spotten. Bijvoor-
beeld de Haak- en Breidagen in
Zwolle of Midwinterwol in Win-
schoten, het grootste internatio-
nale wolevenement van Neder-
land.

Liever rustig thuis aan de slag?
Dan zijn er allerlei gloednieuwe
boeken op de markt met patronen
voor trendy haaksels en bijbeho-
rende werkbeschrijvingen. Begin
klein, bijvoorbeeld met een bloe-

metje. Een complete sprei kan
altijd nog. Populair en niet zo
moeilijk is het haken van een
hoesje voor een vaas of een vlag-
genslingertje. Diverse creatieve
bloggers plaatsten werkbeschrij-
vingen op hun weblog. Bijvoor-
beeld verwoed haakster Eliane
Roest, die de slingers ook ver-
koopt op www.roesthaakt.nl. Op
de Thuisacademie van de NTR
geeft zij bovendien online haakles
met handige stapsgewijze filmpjes
en gratis te downloaden patronen,
die te vinden zijn op de website
thuisacademie.ntr.nl.

WORKHOPS
Haakworkshops zijn sowieso reu-
ze populair. Dat ervaart Saskia
Laan uit Almere ook. Ze heeft het
er enorm druk mee. En samen
met haar vriendin Claire Boeter

BOEKENTIPS:
Haken en Kleur: Feest van
Saskia Laan en Claire Boeter. Ver-
krijgbaar vanaf begin oktober
(Forte Uitgevers).
Puur Haken van Maaike van Koert
(Tirion Creatief)
Mollie Makes, Haken van team
Mollie Makes (Tirion Creatief)

MEER INFORMATIE:
www.bijsaarenmien.blogspot.nl
en www.hakenenmeer.blogspot.nl

pjes
onen,

uit Hilversum geeft ze succesvolle
boekjes uit, getiteld Haken en
Kleur. Van het eerste exemplaar
verkochten ze in amper een jaar
ruim 15.000 exemplaren en boek
nummer twee, met het thema
‘feest’ komt begin oktober uit.

Saskia: ,,Ik ben dol op boeken,
dus ook op boeken over haken.
Maar ik miste leuke uitbundige
producten in die haakboeken. Er
zijn zo veel beschrijvingen van
suffe sokken of poppetjes, maar
vrolijke slingers, randjes en kleur-
rijke patroontjes ontbraken. Daar-
om zijn we die zelf gaan verzin-
nen. Inmiddels zijn we al bezig
met ons derde boek, met produc-
ten voor buiten.’’

Volgens de haakster - die zelf
pas in 2011 besmet raakte met het
haakvirus nadat ze van Claire een
gehaakte poncho kreeg - kan ie-
dereen leren haken, als je maar zin
hebt om je erin te verdiepen. ,,Ik
heb het heel serieus genomen,
zodat ik elke techniek nu perfect
beheers. Youtube-filmpjes en een
haakboekje voor kinderen hebben
me enorm geholpen. Ik ken men-
sen die heel goed kunnen breien,
maar voor haken veel minder
gevoel hebben en andersom, dus
probeer het gewoon als het je leuk
lijkt.’’

Verder zijn een haaknaald van
goede kwaliteit (‘niet van die plas-
tic dingen van de Action, want
daar kan niemand mee werken’)
en katoen dat niet snel splijt de
sleutel tot succes. Saskia: ,,Haken
is niet alleen leuk omdat je relatief
snel een origineel product krijgt
dat je zelf hebt gemaakt, het is ook
nog eens enorm ontspannend. Ik
ben zelf een tijdje best ongelukkig
geweest en haken gaf me plezier.
Dat zie ik ook bij andere mensen.
Heerlijk toch?’’
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