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Gehaakt en gebreid – alles van raffia 

 

Dankzij het gemakkelijk te verwerken rayon raffia (strengen met een looplengte van 20 m) 

creëer je leuke voorwerpen die de (voor)zomer mooier maken. Met middeldikke haak- en 

breinaalden veranderen de naturelkleurige, witte en groene raffiadraden in zomerse hoedjes, 

tassen en decoraties voor in huis. 

 

I Ronde onderzetter – sier voor de tafel 

 

Dit heb je voor de ronde onderzetter nodig: 

- 2 strengen naturelkleurige raffia (à 20 m) en 1 ½ streng witte raffia (beide bijv. van Rayher) 

- 1 haaknaald nr. 4,5 en eventueel 1 smyrnanaald voor de afwerking 

(plantenspuit en een zwaar voorwerp om de onderzetter glad te persen) 

 

Ga als volgt te werk: 

1. Begin in het midden met de naturelkleurige raffia: zet 2 lossen (l.) op, haak in de tweede 

losse 8 vasten (v.) en sluit met een kettingsteek (kst.) tot een ring.  

2. Haak verder met vasten. Tweede toer: verdubbel het aantal steken door steeds 2 v. in iedere 

v. te haken (= 16 v.). Derde toer: verdubbel het aantal steken door steeds 2 v. in iedere tweede 

v. te haken (= 24 v.). Vierde toer: verdubbel het aantal steken door steeds 2 v. in iedere derde 

v. te haken (= 32 v.). Vijfde toer: verdubbel het aantal steken door steeds 2 v. in iedere vierde 

v. te haken (= 40 v.). 

3. Zesde toer: haak in iedere steek van de vorige toer afwisselend 1 x 2 stokjes (st.) en 1 l. (= 

64 st (= 64 steken). 

4. Haak de zevende toer 64 steken in vasten. Haak de achtste en negende toer zoals de twee 

vorige toeren – nu heb je dus 90 steken. 

5. Haak in de tiende toer afwisselend twee dubbele stokjes en 2 l. en sla hierbij steeds 1 steek 

van de vorige toer over (= 116 steken). Haak in de elfde toer 116 v.  

6. Hecht voor de speelse rand de witte raffia aan en haak afwisselend steeds 1 picot en 2 v.  

7. Bevochtig de onderzetter (met wat water???) en leg hem onder een zwaar voorwerp om 

hem glad te persen. 

 

 

II Speelse dekseltjes voor glazen 
Deze gehaakte dekseltjes zijn een mooie bescherming tegen insecten – je kunt er in het 

midden zelfs een rietje doorheen steken! 

 

Dit heb je voor elk dekseltje nodig: 

-1 streng raffia in de basiskleur (à 20 m) en een restje raffia in een tweede kleur (beide bijv. 

van Rayher) 

-1 haaknaald nr. 4,5 en 1 smyrnanaald 

- eventueel kraaltjes voor de sierrand  

 

Ga als volgt te werk: 

Voor een glas met een diameter van ongeveer 8 cm 

(pas voor glazen met een andere diameter de toeren aan door minder of meer toeren voor de 

rand te haken) 



1. Begin met de basiskleur en haak de eerste 5 toeren zoals bij de ronde onderzetter (op 

pagina 116) is beschreven. 

2. Gebruik voor de vierde toer al de tweede kleur. Haak dan voor de rand van het glas 1 toer 

vasten (v.), maar steek telkens in de achterste lus van de v. in. 

3. Haak in de zesde toer 40 v. Begin de zevende toer met 3 l. ter vervanging van het eerste 

stokje (st.) en vervolg de toer met 39 st. 

4. Haak ter afsluiting nog een toer v. 

5. Knoop eventueel met raffia kralen als ‘gewichten’ aan de rand, zo blijven de dekseltjes 

netjes op hun plaats. 

 

 

III Mooie bescherming tegen de zon 

Dit vrolijke raffiahoedje is zo gemaakt 

 

Dit heb je voor het hoedje nodig: 

- 6 gladde strengen naturelkleurige raffia (à 20 m) en 1 streng witte raffia (bijv. van Rayher) 

- 1 haaknaald nr. 4,5 en eventueel 1 smyrnanaald voor de afwerking 

- 1 stoffen lint met een patroontje al naargelang de omvang van de hoed 

(Plantenspuit en een halfrond voorwerp, bijvoorbeeld een omgedraaide schaal, voor de 

ronding) 

  

Ga als volgt te werk: 

1. Haak voor de ronding met de naturelkleurige raffia 2 lossen (l.) en sluit deze tot een ring. 

Haak 12 vasten (v.) in de ring en sluit deze eerste toer zoals alle volgende toeren met 1 

kettingsteek (kst.). 

2. Haak de volgende toeren in halve stokjes (hst.) en haak hiervoor telkens 2 l. ter vervanging 

van het eerste halve stokje. Tweede toer: verdubbel het aantal steken door steeds 2 hst. in 

ieder hst. te haken (= 24 hst.). 

3. Derde toer: verdubbel iedere tweede steek door steeds 2 hst. in ieder tweede hst. te haken 

(= 36 hst.). Vierde toer: verdubbel iedere derde steek door steeds 2 hst. in ieder derde hst. te 

haken (= 48 hst.). 

4. Vijfde toer: verdubbel iedere vierde steek door steeds 2 hst. in ieder vierde hst. te haken (= 

60 hst.). Zesde toer: verdubbel iedere vijfde steek door steeds 2 hst. in ieder vijfde hst. te 

haken (= 72 hst.). Haak van de zevende t/m de twaalfde toer alle 72 st. in hst.  

5. Hecht nu de witte raffia aan en haak de dertiende toer in stokjes. Ga weer verder met de 

naturelkleurige raffia en haak in de veertiende en vijftiende toer weer alle steken in hst. 

6. Haak voor de rand 3 l. ter vervanging van het eerste stokje. Vermeerder het aantal steken 

in deze toer door in elk tweede stokje een dubbel stokje te haken zodat er 108 stokjes 

ontstaan. Haak in de volgende toer alle steken als v. De laatste toer, waarin alle steken weer 

worden verdubbeld, wordt weer in stokjes gehaakt. Hecht de draden af. 

7. Knip het lint in de passende lengte, trek het door de toer met witte stokjes en bind het vast. 

8. Haak voor een decoratieve bloem met een restje raffia een rondje en sluit dit met een toer 

van 5 l. in elke steek. Trek het onderaan samen en naai het op het hoedje. 

 

 

IV Praktische broodmand – licht en mooi 

De ideale begeleider voor een picknick 

 

Dit heb je voor deze broodmand nodig: 

- 5 strengen naturelkleurige raffia (à 20 m) en 1 ½ streng witte raffia (beide bijv. van Rayher) 



- 1 haaknaald nr. 4,5 en eventueel 1 smyrnanaald voor de afwerking 

(plantenspuit en een zwaar voorwerp om de bodem van de broodmand glad te persen) 

 

Ga als volgt te werk: 

1. Begin in het midden van de bodem met naturelkleurige raffia: zet 2 lossen (l.) op, haak in 

de tweede losse 8 vasten (v.) en sluit met een kettingsteek (kst.) tot een ring. 

2. Haak verder met vasten. Tweede toer: verdubbel het aantal steken door steeds 2 v. in iedere 

v. te haken (= 16 v.). Haak verder met halve stokjes (hst.). Derde toer: verdubbel het aantal 

steken door steeds 2 hst. in ieder tweede hst. te haken (= 24 hst.). Vierde toer: verdubbel het 

aantal steken door steeds 2 hst. in ieder derde hst. te haken (= 32 hst.).  

3. Vijfde toer: verdubbel het aantal steken door steeds 2 hst. in ieder vierde hst. te haken (= 40 

hst.). Zesde toer: verdubbel het aantal steken door steeds 2 hst. in ieder derde hst. te haken (= 

54 hst.). Zevende toer: verdubbel het aantal steken door steeds 2 hst. in ieder vierde hst. te 

haken (= 68 hst.). Achtste toer: verdubbel het aantal steken door steeds 2 hst. in ieder derde 

hst. te haken – nu heb je dus 90 hst. 

4. Negende toer: verdubbel het aantal steken door steeds 2 hst. in ieder vierde hst. te haken (= 

112 hst.). 

5. Haak vanaf de tiende t/m veertiende toer alle 112 steken in halve stokjes. 

6. Vijftiende toer: Naar boven toe wordt de mand nu wat smaller: haak iedere vierde en vijfde 

steek samen (90 hst.). 

7. Haak vanaf de zestiende t/m achttiende toer alle 90 steken in hst. Ga verder met wit en haak 

de negentiende en twintigste toer in stokjes. 

8. Ga weer verder met naturelkleur en haak de eenentwintigste en tweeëntwintigste toer in 

halve stokjes. Hecht de draden met de smyrnanaald af. 

9. Bevochtig de mand licht, trek hem over een rond voorwerp en laat hem drogen. 

 

 

V Mooi ingepakt 

Decoratief jasje voor een fles of een plant in pot 

 

Dit heb je voor het jasje nodig: 

- 3 strengen witte raffia (à 20 m), 1 streng in zachtgroen en een restje in naturel (alle drie bijv. 

van Rayher) 

- 1 haaknaald nr. 4,5 en eventueel 1 smyrnanaald voor de afwerking 

(plantenspuit en een fles of glas om het jasje in vorm te trekken) 

 

Ga als volgt te werk: 

1. Begin in het midden van de bodem met witte raffia: haak 10 vasten (v.) in 2 lossen (l.) en 

sluit met een kettingsteek (kst.) tot een ring. Afgezien van het veranderende aantal steken 

worden de eerste vijf toeren volgens hetzelfde schema gehaakt zoals bij de onderzetter is 

beschreven (het totale aantal steken is uiteindelijk 50). 

2. Ga voor de body van het jasje verder met de witte raffia. Begin de eerste en volgende 

toeren met 2 vervangende l. en haak alle 50 st. in halve stokjes. 

3. Haak 17 toeren in de gewenste kleurvolgorde en hecht de draden met de smyrnanaald af. 

4. Bevochtig het jasje, trek het in vorm of zet er een passende fles of potje in en laat het 

drogen. 

 

 

VI Stijlvol versierd – flessenkraagjes van raffia 

 



Dit heb je nodig: 

- 2 flessen in verschillende hoogtes (bijv. van Depot) 

- 1 streng witte raffia (à 20 m) en 1 streng in naturel (beide bijv. van Rayher) 

- 1 haaknaald nr. 4,5 en breinaalden nr. 4 

eventueel 1 smyrnanaald voor de afwerking 

2 schelpen of parels als ogen, 1 naainaald en draad 

 

Zo wordt het kleine flesje versierd: 

1.Het kleine glazen flesje is met een eenvoudig kraagje van gevlochten restjes raffia versierd. 

Vlecht hiervoor drie witte en drie naturelkleurige stukken raffia samen, wikkel het kraagje om 

de flessenhals en zet het met een strikje vast. 

 

Zo wordt de grote fles versierd: 

1. De kraag om de hals van de grote fles is met dubbele naturelkleurig raffia gehaakt. Zet 

hiervoor een lossenketting (l.) op die precies om de hals van de fles past. Haak dan een toer 

vasten (v.) en naai de uiteinden aan elkaar. 

2. Brei de visjes met breinaalden nr. 4 en een draad raffia in ribbelsteek en naai er voor de 

ogen grote parels op. Begin met de staartvin: zet 10 steken op en brei 3 naalden in 

ribbelsteek. 

3. Minder in de volgende naald 3 x 2 st. door telkens 2 steken samen te breien (1 x 1 steek aan 

weerszijden van de rand en 1 x 1 st. in het midden (= - 3 st.). Brei in de teruggaande naald 1 x 

2 st. in het midden samen (= - 1 st.). Brei in de volgende naald aan weerszijden 1 x 2 st. 

samen (= - 2 st.). 

4. Brei nu in het midden van de volgende naald 2 st. samen (= - 1 st.) en brei daarna een naald 

zonder minderingen.  

5. Meerder voor het bredere lichaam in totaal 3 st. (1 x aan weerszijden + 1 x in het midden). 

Brei dan 9 naalden zonder meerderingen. 

6. Minder voor de smaller toelopende kop opnieuw als volgt: brei in de volgende naald aan 

weerszijden 1 x 2 st. samen (= - 2 st.) en brei de volgende 2 naalden zonder minderingen. Brei 

in de volgende twee naalden telkens 2 st. in het midden samen en brei dan 1 naald zonder 

minderingen. 

7. Kant de steken af.  

8. Haak de tweede vis in de andere kleur op dezelfde wijze en naai de ogen met naaigaren op. 

Bevestig de visjes met stukjes raffia in verschillende lengtes aan de kraag. 

 

 

VII Zomerse raffiatas 

 

Dit heb je nodig: 

- 8 strengen naturelkleurige raffia (à 20 m bijv. van Rayher) eventueel een restje in wit voor 

de siernaad 

- breinaalden nr. 5, 1 smyrnanaald voor de afwerking 

- gekocht handvat (hengsel) of een dik touw dat aan twee houten ringen wordt bevestigd 

- crèmekleurig katoen of linnen, circa 70 x 50 cm groot 

- passend stevig naaigaren, naainaald, spelden, eventueel naaimachine 

 

Ga als volgt te werk: 

Het bovenste deel van deze zomerse (zwem)tas is met breinaalden nr. 5 en ongeveer 8 

strengen naturelkleurige rayon raffia gebreid.  

1. Zet voor het bovenste deel met twee draden 34 steken op en brei circa 12 cm in tricotsteek. 



2. Vanaf nu wordt dit deel van de tas naar boven toe wat smaller. Minder daarom in de 

volgende naald 4 st. door telkens 2 steken samen te breien (1 x 1 steek aan weerszijden van de 

rand en 2 x 1 steek in het midden verdeeld). Brei dan een naald zonder minderingen. 

3. Herhaal de laatste twee naalden 3 maal. Brei in de volgende naald aan weerszijden 1 x 2 

steken samen. Brei ten slotte nog 2 naalden zonder minderingen en hecht af. 

4. De achterkant wordt op dezelfde wijze gebreid. Keer beide delen binnenstebuiten en naai 

ze met raffia aan elkaar. Hecht alle draden af en keer dit deel weer om. 

5. Het onderste deel van de tas bestaat uit crèmekleurig katoen. Knip 2 halfronde delen uit de 

stof (+ naadtoegift), qua afmeting aangepast aan het raffiadeel van de tas. Naai de stof 

binnenstebuiten aan elkaar. Maak aan de bovenkant en zoom, keer de stof om en naai met de 

hand aan het bovendeel van de tas vast. 

6. Breng eventueel op de rand van de opening van de tas met witte raffia met voorsteken een 

siernaad aan. 

7. Omwikkel een gekocht handvat (hengsel) of een touw aan houten ringen in de gewenste 

lengte stevig met raffia en naai het aan de tas. 

8. Bind ten slotte als decoratie een reep katoen aan het handvat. 

 

  

 

 


