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Gehaakte lichtjes 

 
Maak een lange zwoele zomeravond sfeervol met de gloed van kaarslicht. Geef de ‘Gehaakte lichtjes’ 
een plekje in je huis, tuin of geef ze cadeau.  
‘Gehaakte lichtjes’, haak er één of haak ze allemaal! 
 
Materiaal:  

- Voor de lichtjes is Catania Classic gebruikt, andere katoen (geschikt voor naald 2,5-3,5mm) is 
ook mogelijk. 25-30 gram katoen per lichtje (voor 6 lichtjes zijn 4 bolletjes katoen ruim 
voldoende).  

- Haaknaald 2,5 mm.  
- Tangetje 
- Waxinelichtje.  
- (Schelpen)zand. 
- Glazen lichtjes 10 cm hoog, diameter ± 7,5 cm (omtrek ± 24 cm)(per 12 online te bestellen bij 

CCHobby: https://www.cchobby.nl/lantaarn-h-10-cm-d-7-6-cm-12stuks, per stuk bij Atelier 
Niels Holgersson in de winkel te koop). De lichtjes hebben een metalen hengsel.  
Afhankelijk van hoe strak er wordt gehaakt kan er eventueel een glazen conservenpotje van 370 
ml worden gebruikt. Een potje van Hak heeft een omtrek	van	25,5	cm	en	is	10	cm	hoog	(de	
omtrek	is	dus	groter,	daarom	moet	er	iets	losser	worden	gehaakt).	Gebruik	bij	een	
conservenpotje	een	snoertje	van	10	of	20	Led-lampjes	op	batterijen	i.p.v.	een	waxinelichtje! 

 
De steken: 
losse, halve vaste, vaste, half stokje, stokje. 
 
De bodem:  
Maak een magic ring 

1- 3 lossen, 11 stokjes in de magic ring, sluit de toer met een halve vaste in het 1e stokje. (= 12 
steken) 

2- 3 lossen, 1 stokje in de steek waar de lossen uitkomen, 2 stokjes in elk van de 11 steken van de 
vorige toer, sluit de toer met een halve vaste in het 1e stokje. (= 24 steken) 
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3- 3 lossen, 1 stokje in de steek waar de lossen uitkomen, *1 stokje, 2 stokjes in de volgende steek, 
herhaal vanaf * nog 10 keer, 1 stokje, sluit de toer met een halve vaste in het 1e stokje. (= 36 
steken) 

4- 3 lossen, 1 stokje in de steek waar de lossen uitkomen, *2 stokjes, 2 stokjes in de volgende steek, 
herhaal vanaf * nog 10 keer, 2 stokjes, sluit de toer met een halve vaste in het 1e stokje. (= 48 
steken) 

5- 3 lossen, 1 stokje in de steek waar de lossen uitkomen, 1 stokje, *2 stokjes in de volgende steek, 
3 stokjes, herhaal vanaf * nog 10 keer, 2 stokjes, sluit de toer met een halve vaste in het 1e 
stokje. (= 60 steken) 

6- 3 lossen, 59 stokjes en haak daarbij alleen in de achterste lus van de steken van de vorige toer. 
Sluit de toer met een halve vaste in het 1e stokje. 

7- 3 lossen, 59 stokjes, sluit de toer met een halve vaste in het 1e stokje.  
8- 2 lossen, 59 halve stokjes en haak daarbij alleen in de achterste lus, sluit de toer met 1 halve vast 

in het 1e halve stokje. 
 

Lichtje 1: 
De bodem: Zie ‘De bodem’ toer 1 tot en met toer 8 
Het lichtje: 

9- 3 lossen, 2 stokjes in de steek waar de lossen uitkomen, *sla 2 steken over, 3 stokjes in de 
volgende steek, herhaal vanaf * nog 18 x, sla 2 steken over, sluit de toer met 1 halve vaste in het 
1e stokje. 

10- 4 lossen, 1 stokje in de steek waar de lossen uitkomen, *sla 2 steken over, 1 stokje en 1 losse en 
1 stokje in de volgende steek (= deze steek is de middelste steek van de volgende 3-stokjes-
groep van de vorige toer), herhaal vanaf * nog 18 x, sla 2 steken over, sluit de toer met 1 halve 
vaste in de 4e losse van het begin van de toer. 

11- 3 lossen, 2 stokjes in de lossenboog, *3 stokjes in de volgende losse-boog, herhaal vanaf * nog 
18 x, sluit de toer met 1 halve vaste in het 1e stokje. 

12- Zie toer 10. 
13- Zie toer 11. 
14- Zie toer 10. 
15- Zie toer 11. 
16- 2 lossen, 59 halve stokjes, sluit de toer met 1 halve vaste in het 1e halve stokje. 
17- 1 losse, 59 vasten en haak daarbij alleen in de achterste lus, sluit de toer met 1 halve vaste in de 

1e vaste. 
18- Zie toer 17. 
19- 1 losse, 2 vasten, *5 lossen, sla 2 steken over, 3 vasten, herhaal vanaf * nog 10 x, 5 lossen, sla 2 

steken over, sluit de toer met 1 halve vaste in de 1e losse. 
20- 1 losse, 2 vasten, *5 vasten in de lossenboog, 3 vasten, herhaal vanaf * nog 10 x, 5 vasten in de 

lossenboog, sluit de toer met 1 halve vaste in de 1e losse, knip de draad af en haal de draad door 
de laatste steek omhoog. 

21- Hecht de draden af. 
Afwerking: 

1- 110 lossen. Knip de draad af op ongeveer 10 cm. 
2- Buig met het tangetje voorzichtig de ogen van het hengsel van het glazen lichtje iets open. 

Verwijder het hengsel van het lichtje (laat de ‘ring’ die om het lichtje zit zitten). 
3- Doe de draad van het koordje in een naald. Vouw de bovenkant van het gehaakte lichtje even 

dicht om de helft te bepalen. Rijg het koordje door één helft (tussen toer 16 en 17). Zet het 
glazen lichtje in het gehaakte lichtje. Schuif de oogjes van de ‘ring’ tussen toer 16 en 17 door het 
gehaakte lichtje. Rijg het koordje door de oogjes van de ‘ring’ en rijg vanaf beide kanten naar 
elkaar toe. Hecht de draden af. Haak de ogen van het hengsel door de ogen van de ‘ring’ en buig 
de uiteinden met de tang weer dicht.  

4- Doe een handje schelpenzand in het lichtje en zet het waxinelichtje in het zand. 
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Lichtje 2: 
De bodem: Zie ‘De bodem’ toer 1 tot en met toer 8. 
Het lichtje: 

9- 1 losse, 2 vasten, *3 lossen, sla 2 steken over, 3 stokjes, 3 lossen, sla 2 steken over, 3 vasten, 
herhaal vanaf * nog 4 x, 3 lossen, sla 2 steken over, 3 stokjes, 3 lossen, sla 2 steken over en sluit 
de toer met 1 halve vaste in de 1e vaste. 

10- 3 lossen, 1 stokje in de steek waar de lossen uitkomen, 1 stokje, *3 lossen, sla de lossenboog 
over, 3 vasten, 3 lossen, sla de lossenboog over, 3 stokjes, herhaal vanaf * nog 4 x, 3 lossen, sla 
de lossenboog over, 3 vasten, 3 lossen, sla de lossenboog over en sluit de toer met 1 halve vaste 
in het eerste stokje. 

11- 1 losse, 1 vaste in de steek waar de losse uitkomt, 1 vaste, *3 lossen, sla de lossenboog over, 3 
stokjes, 3 lossen, sla de lossenboog over, 3 vasten, herhaal vanaf * nog 4 x, 3 lossen, sla de 
lossenboog over, 3 stokjes, 3 lossen, sla de lossenboog over en sluit de toer met 1 halve vaste in 
de 1e vaste. 

12- Zie toer 10. 
13- Zie toer 11. 
14- Zie toer 10. 
15- Zie toer 11. 
16- Zie toer 10. 
17- 3 lossen, 1 stokje in de steek waar de lossen uitkomen, 1 stokje, *2 stokjes in de lossenboog, 3 

stokjes, herhaal vanaf * 10 x, 2 stokjes in de lossenboog, 1 halve vaste in het 1e stokje (= 60 
steken). 

18- 2 lossen, 59 halve stokjes en haak daarbij alleen in de achterste lus, sluit de toer met 1 halve 
vaste in het 1e halve stokje. 

19- 1 losse, 59 vasten, sluit de toer met 1 halve vaste in de 1e vaste. 
20- 3 lossen, 3 stokjes en haak daarbij alleen in de achterste lus, *3 lossen, 1 halve vaste in de 1e 

losse, 4 stokjes en haak daarbij alleen in de achterste lus, herhaal vanaf * nog 13 x, 3 lossen, 1 
halve vaste in de 1 losse, sluit de toer met 1 halve vaste in het 1e stokje, knip de draad af en haal 
de draad door de laatste steek omhoog. 

21- Hecht de draden af. 
Afwerking: 

1- 110 lossen. Knip de draad af op ongeveer 10 cm. 
2- Buig met het tangetje voorzichtig de ogen van het hengsel van het glazen lichtje iets open. 

Verwijder het hengsel van het lichtje (laat de ‘ring’ die om het lichtje zit zitten). 
3- Doe de draad van het koordje in een naald. Vouw de bovenkant van het gehaakte lichtje even 

dicht om de helft te bepalen. Rijg het koordje door één helft (tussen toer 18 en 19). Zet het 
glazen lichtje in het gehaakte lichtje. Schuif de oogjes van de ‘ring’ tussen toer 16 en 17 door het 
gehaakte lichtje. Rijg het koordje door de oogjes van de ‘ring’ en rijg vanaf beide kanten naar 
elkaar toe. Hecht de draden af. Haak de ogen van het hengsel door de ogen van de ‘ring’ en buig 
de uiteinden met de tang weer dicht.  

4- Doe een handje schelpenzand in het lichtje en zet het waxinelichtje in het zand. 
 
Lichtje 3: 
De bodem: Zie ‘De bodem’ toer 1 tot en met toer 8. 
Het lichtje: 

9- 3 lossen, 3 stokjes, 2 lossen, sla 2 steken over, *4 stokjes, 2 lossen, sla 2 steken over, herhaal 
vanaf * nog 8 x, sluit de toer met 1 halve vaste in het 1e stokje. 

10- 3 lossen, 1 stokje in de steek waar de lossen uitkomen, 1 stokje, 2 lossen, sla 2 steken over, * 4 
stokjes, 2 lossen, sla 2 steken over, herhaal vanaf * nog 8 x, 1 stokje, sluit de toer met 1 halve 
vaste in het 1e stokje. 
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11- 3 lossen, 1 stokje in de steek waar de lossen uitkomen, 2 lossen, sla 2 steken over, *4 stokjes, 2 
lossen, sla 2 steken over, herhaal vanaf * nog 8 x, 2 stokjes, sluit de toer met 1 halve vaste in de 
3e losse van het begin van de toer. 

12- 5 lossen, sla 2 steken over, *4 stokjes, 2 lossen, sla 2 steken over, herhaal vanaf * nog 8 x, 3 
stokjes, sluit de toer met 1 halve vaste in de 4e losse. 

13- 3 lossen, 59 stokjes, sluit de toer met 1 halve vaste in het 1e stokje. 
14- Zie toer 9. 
15- Zie toer 10. 
16- 1 losse, 59 vasten, sluit de toer met 1 halve vaste in de 1e vaste. 
17- 3 lossen, 59 stokjes, sluit de toer met 1 halve vaste in het 1e stokje. 
18- 3 lossen, *sla 3 steken over, 1 stokje in de volgende steek, 3 lossen, 3 stokjes om het net 

gehaakte stokje, herhaal vanaf * nog 13 x, sla 3 steken over, 1 stokje in de volgende steek, 3 
lossen, 2 stokjes om het net gehaakte stokje, sluit de toer met 1 halve vaste in de 3e losse van het 
begin van de toer, knip de draad af en haal de draad door de laatste steek omhoog. 

19- Hecht de draden af. 
Afwerking: 

1- 110 lossen. Knip de draad af op ongeveer 10 cm. 
2- Buig met het tangetje voorzichtig de ogen van het hengsel van het glazen lichtje iets open. 

Verwijder het hengsel van het lichtje (laat de ‘ring’ die om het lichtje zit zitten). 
3- Doe de draad van het koordje in een naald. Vouw de bovenkant van het gehaakte lichtje even 

dicht om de helft te bepalen. Rijg het koordje door één helft (tussen toer 16 en 17). Zet het 
glazen lichtje in het gehaakte lichtje. Schuif de oogjes van de ‘ring’ tussen toer 16 en 17 door het 
gehaakte lichtje. Rijg het koordje door de oogjes van de ‘ring’ en rijg vanaf beide kanten naar 
elkaar toe. Hecht de draden af. Haak de ogen van het hengsel door de ogen van de ‘ring’ en buig 
de uiteinden met de tang weer dicht.  

4- Doe een handje schelpenzand in het lichtje en zet het waxinelichtje in het zand. 
 
Lichtje 4: 
De bodem: Zie ‘De bodem’ toer 1 tot en met toer 8. 
Het lichtje: 

9- 4 lossen, sla 2 steken over, *1 half stokje, 2 lossen, sla 2 steken over, herhaal vanaf * nog 18 x, 
sluit de toer met 1 halve vaste in de 3e losse van het begin van de toer. 

10- 3 lossen, 1 stokje in de lossenboog, 3 lossen, 1 halve vaste in de 1e losse (het ontstane ‘bolletje, 
wordt vanaf nu een ‘nopje' genoemd), 1 stokje in dezelfde lossenboog, *2 stokjes in de volgende 
lossenboog, 3 lossen, 1 halve vaste in de 1e losse, 1 stokje in dezelfde lossenboog, herhaal vanaf 
* nog 18 x, sluit de toer met 1 halve vaste in het 1e stokje. 

11- 5 lossen, sla het ‘nopje’ over, *1 stokje in de 1e steek na het ‘nopje’, 2 lossen, herhaal vanaf * 
nog 18 x, sluit met 1 halve vaste in de 4e losse van het begin van de toer. 

12- Zie toer 10. 
13- Zie toer 11. 
14- Zie toer 10. 
15- Zie toer 11. 
16- 2 lossen, 59 halve stokjes, sluit de toer met 1 halve vaste in het 1e halve stokje.  
17- 3 lossen, 59 stokjes, sluit de toer met 1 halve vaste in het 1e stokje. 
18- 3 lossen, 1 stokje in de steek waar de lossen uitkomen, 3 lossen, 1 halve vaste in de 1e losse, 2 

stokjes in de steek waar het 1e stokje uitkomt, *sla 3 stoken over, haak 2 stokjes, 3 lossen, 1 
halve vaste in de 1e losse en 2 stokjes in de volgende steek, herhaal vanaf * nog 13 x, sluit de 
toer met 1 halve vaste in het 1e stokje, knip de draad af en haal de draad door de laatste steek 
omhoog. 

19- Hecht de draden af. 
Afwerking: 

1- 110 lossen. Knip de draad af op ongeveer 10 cm. 
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2- Buig met het tangetje voorzichtig de ogen van het hengsel van het glazen lichtje iets open. 
Verwijder het hengsel van het lichtje (laat de ‘ring’ die om het lichtje zit zitten). 

3- Doe de draad van het koordje in een naald. Vouw de bovenkant van het gehaakte lichtje even 
dicht om de helft te bepalen. Rijg het koordje door één helft (tussen toer 16 en 17). Zet het 
glazen lichtje in het gehaakte lichtje. Schuif de oogjes van de ‘ring’ tussen toer 16 en 17 door het 
gehaakte lichtje. Rijg het koordje door de oogjes van de ‘ring’ en rijg vanaf beide kanten naar 
elkaar toe. Hecht de draden af. Haak de ogen van het hengsel door de ogen van de ‘ring’ en buig 
de uiteinden met de tang weer dicht.  

4- Doe een handje schelpenzand in het lichtje en zet het waxinelichtje in het zand. 
 

Lichtje 5: 
De bodem: Zie ‘De bodem’ toer 1 tot en met toer 8 
Het lichtje: 

9- 3 lossen, 4 stokjes, *sla 2 steken over, haak 1 stokje, 3 lossen en 1 stokje in de volgende steek, 
sla 2 steken over, 5 stokjes, herhaal vanaf * nog 4 x, sla 2 steken over, haak 1 stokje, 3 lossen en 
1 stokje in de volgende steek, sla 2 steken over en sluit de toer met 1 halve vaste in het 1e stokje. 

10- 3 lossen, 1 stokje in dezelfde steek als waar de lossen uitkomen, 3 stokjes, *haak 5 stokjes in de 
lossenboog, 5 stokjes, herhaal vanaf * nog 4x, haak 5 stokjes in de lossenboog, sluit de toer met 
1 halve vaste in het 1e stokje. 

11- 3 lossen, 1 stokje in dezelfde steek als waar de lossen uitkomen, 3 stokjes, *sla 2 steken over, 
haak 1 stokje, 3 lossen en 1 stokje in de volgende steek, sla 2 steken over, 5 stokjes, herhaal 
vanaf * nog 4 x, sla 2 steken over, haak 1 stokje, 3 lossen en 1 stokje in de volgende steek, sla 2 
steken over en sluit de toer met 1 halve vaste in het 1e stokje. 

12- Zie toer 10. 
13- Zie toer 11. 
14- Zie toer 10. 
15- 3 lossen, 59 stokjes en haak daarbij alleen in de achterste lus, sluit de toer met 1 halve vaste in 

het 1e stokje. 
16- 3 lossen, 59 stokjes, sluit de toer met 1 halve vaste in het 1e stokje. 
17- 1 losse, 59 vasten en haak daarbij alleen in de achterste lus, sluit de toer met 1 halve vaste in de 

1e vaste. 
18- *sla 1 steek over, haak in de volgende steek 1 stokje, 3 lossen, 1 stokje, sla 1 steek over, 1 halve 

vaste in de volgende steek, herhaal vanaf * nog 11 x, sla 1 steek over, haak in de volgende steek 
1 stokje, 3 lossen, 1 stokje, sla 1 steek over, sluit de toer met 1 halve vaste in de laatste halve 
vaste van de vorige toer, knip de draad af en haal de draad door de laatste steek omhoog. 

19- Hecht de draden af. 
Afwerking: 

1- 110 lossen. Knip de draad af op ongeveer 10 cm. 
2- Buig met het tangetje voorzichtig de ogen van het hengsel van het glazen lichtje iets open. 

Verwijder het hengsel van het lichtje (laat de ‘ring’ die om het lichtje zit zitten). 
3- Doe de draad van het koordje in een naald. Vouw de bovenkant van het gehaakte lichtje even 

dicht om de helft te bepalen. Rijg het koordje door één helft (tussen toer 15 en 16). Zet het 
glazen lichtje in het gehaakte lichtje. Schuif de oogjes van de ‘ring’ tussen toer 16 en 17 door het 
gehaakte lichtje. Rijg het koordje door de oogjes van de ‘ring’ en rijg vanaf beide kanten naar 
elkaar toe. Hecht de draden af. Haak de ogen van het hengsel door de ogen van de ‘ring’ en buig 
de uiteinden met de tang weer dicht.  

4- Doe een handje schelpenzand in het lichtje en zet het waxinelichtje in het zand. 
 
Lichtje 6: 
De bodem: Zie ‘De bodem’ toer 1 tot en met toer 8. 
Het lichtje: 
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9- 3 lossen, 3 stokjes, 1 losse, sla 1 steek over *4 stokjes, 1 losse, sla 1 steek over, herhaal vanaf * 
nog 10 x, sluit de toer met 1 halve vaste in het 1e stokje. 

10- 4 lossen, *1 vaste in de volgende lossenboog, 4 lossen, herhaal vanaf * nog 10 x, sluit de toer 
met 1 halve vaste in de laatste halve vaste van de vorige toer. 

11- 3 lossen, 3 stokjes in de 1e lossenboog, 1 losse, sla 1 steek over, *4 stokjes in de volgende 
lossenboog, 1 losse, herhaal vanaf * nog 10 x, sluit de toer met 1 halve vaste in het 1e stokje. 

12- Zie toer 10. 
13- Zie toer 11. 
14- Zie toer 10. 
15- Zie toer 11. 
16- 3 lossen, 59 stokjes en haak daarbij alleen in de achterste lus, sluit de toer met 1 halve vaste in 

het 1e stokje. 
17- 2 lossen, 59 halve stokjes, sluit de toer met 1 halve vaste in het 1e halve stokje. 
18- 2 lossen, 59 halve stokjes en haak daarbij alleen in de achterste lus, sluit de toer met 1 halve 

vaste in het 1e halve stokje. 
19- 3 lossen, * sla 2 steken over, 1 vaste in de volgende steek, 3 lossen, herhaal vanaf * nog 18 x, 

sluit de toer met 1 halve vaste in de 1e losse. 
20- In deze laatste toer worden stokjes samen gehaakt.  

3 samengehaakte stokjes = *omslag, steek de naald door de lossenboog, omslag, haal de omslag 
omhoog door de lossenboog, omslag, haal de omslag door 2 lussen** (er staan nu nog 2 lussen 
op de naald), herhaal van * tot ** (er staan nu 3 lussen op de naald), herhaal van * tot ** (er 
staan nu 4 lussen op de naald), omslag, haal de omslag in 1 keer door alle 4 lussen. Er zijn nu 3 
stokjes samengehaakt.  
3 lossen, *omslag, steek de naald door de lossenboog, omslag, haal de omslag omhoog door de 
lossenboog, omslag, haal de omslag door 2 lussen** (er staan nu 2 lussen op de naald), herhaal 
van * tot ** (er staan nu 3 lussen op de naald), omslag, haal de omslag in 1 keer door alle 3 
lussen (de steken zijn nu samengehaakt), ^ 4 lossen, haak in de volgende lossenboog 3 stokjes 
samen, herhaal vanaf ^ nog 18 x, 4 lossen, sluit de toer met 1 halve vaste in de 3e losse van het 
begin van de toer, knip de draad af en haal de draad door de laatste steek omhoog. 

21- Hecht de draden af.   
Afwerking: 
1. 110 lossen. Knip de draad af op ongeveer 10 cm. 
2. Buig met het tangetje voorzichtig de ogen van het hengsel van het glazen lichtje iets open. 

Verwijder het hengsel van het lichtje (laat de ‘ring’ die om het lichtje zit zitten). 
3. Doe de draad van het koordje in een naald. Vouw de bovenkant van het gehaakte lichtje even 

dicht om de helft te bepalen. Rijg het koordje door één helft (tussen toer 16 en 17). Zet het 
glazen lichtje in het gehaakte lichtje. Schuif de oogjes van de ‘ring’ tussen toer 16 en 17 door het 
gehaakte lichtje. Rijg het koordje door de oogjes van de ‘ring’ en rijg vanaf beide kanten naar 
elkaar toe. Hecht de draden af. Haak de ogen van het hengsel door de ogen van de ‘ring’ en buig 
de uiteinden met de tang weer dicht.  

4. Doe een handje schelpenzand in het lichtje en zet het waxinelichtje in het zand. 
 
 
De lichtjes zijn klaar! 
Veel plezier met ‘Gehaakte lichtjes’. 
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