
 The Windblower case – haakpatroon - NL 

 
 

De Windblower Case is een gratis patroon gemaakt met Scheepjes Skies Heavy. Ik heb deze etui 
ontworpen als een hoes voor mijn Ipad maar uiteraard kunt U er zoveel andere dingen mee doen. U 

kunt hem gebruiken om uw haaknaalden in op te bergen of restjes garen bijvoorbeeld, of wellicht een 
dagboek of journal. De versie die ik heb gemaakt is de regenboog versie, als een bijdrage aan de Pride 

maand. Als een deel en supporter van de LHBTQ gemeenschap leek het me een leuk idee om dit 
patroon hier aan op te dragen. We moeten elkaar respecteren, ondersteunen en lief hebben in deze 
wereld om er een betere plek van te maken en met deze gegevens komen acceptatie en diversiteit. 

Niet alleen in de normale wereld, ook in de haak community. Wees wie je wilt zijn en draag uit wat je 
uit wil dragen want we zijn allemaal zo geboren zoals we zijn. Laat deze boodschap in dit patroon door 

klinken. Ik hoop dat er veel nieuwe, kleurrijke en andere versies uit dit patroon geboren zullen 
worden. 

Mark a.k.a. theguywiththehook 

 



 

U.S haakterminologie 

 

Benodigde materialen : 
- Een haaknaald 6,0mm 

- schaar en naald 

-steek markeerders ( optioneel ) 

- 1 knoop 

 

Benodigd garen : 
Voor dit patroon heb ik Scheepjes Skies Heavy gebruikt welke in strengen van 100 gram met een 
lengte van 170 meter komt. Voor het patroon heb ik 100 gram Skies Heavy gebruikt in kleur 103 

Altocummulus...maar U hebt werkelijk iedere gram nodig. Als U een wat lossere hand van haken hebt 
of iets meer garen gebruikt gaat U een tekort hebben. Mijn advies is dan ook om voor de zekerheid 

twee strengen aan te schaffen. 

Voor het regenboog gedeelte van dit patroon gebruikte ik kleine restjes Scheepjes Catona. U hebt 2 
tot 3 grams van iedere kleur nodig, dus restjes werken prima voor dit gedeelte. Ik heb de volgende 

kleuren gebruikt : 192 Scarlet, 208 Yellow Gold, 281 Tangerine, 513 Apple Green, 146 Vivid blue, 201 
Electric Blue en 521 Deep Violet. 

 

Formaat : 
Het formaat van de etui wanneer afgerond : 25cm x 20 cm 

Steken gebruikt : 
 HV – halve vaste 
 V – vaste 
 RVV – maak een relief vaste voorlangs 
 2VS – 2 vasten samen haken 
 HST –  half stokje 
 2HSTS – 2 halve stokjes samen haken 
  [ ] – geeft het totaal aantal steken na een toer aan  
 GK – goede kant van het werk 
 AK – achterkant van het werk 
 Keer – keer het werk door een losse te maken 



 

Het Patroon : 

 
Met haaknaald 6,0mm en Skies Heavy, haak 29 lossen. 

Begin toer : 1V in tweede losse vanaf de naald. 1V in volgende 27 lossen. Keer. [ 28 steken] 

Toer 1 (AK) :. 1V in iedere steek van de toer. Keer. [ 28 steken] 

Toer 2 (GK) : 1V in iedere steek van de toer. Keer.  [28 steken] 

Toer 3 (AK) : 1V in iedere steek van de toer. Keer.  [28 steken] 

Toer 4 (GK) : Maak 2 lossen ( telt niet als steek ), 1HST in iedere steek van de toer. Keer. [ 28 steken] 

Toer 5 (AK) : 1V in eerste steek, 1RVV in volgende 26 steken, 1V in laatste steek. Keer. [28 steken] 

Toer 6-9 : Herhaal Toer 2 en 3 tweemaal. 

Toer 10 (GK) : Herhaal Toer 4. 

Toer 11 (AK) : Herhaal Toer 5. 

 

Herhaal Toer 6 – 11 nog 13 maal. 

Na deze herhalingen start U met de klep van de etui. 

Toer 1 ( GK) : 1 Losse ( telt niet als steek), 2VS over volgende 2 steken, 1V in iedere steek tot laatste 2 
steken, 2VS over laatste twee steken. Keer. [ 26 steken] 

Toer 2 (AK) : 1 Losse ( telt niet als steek), 2VS over volgende 2 steken, 1V in iedere steek tot laatste 2 
steken, 2VS over laatste twee steken. Keer. [ 24 steken] 

Toer 3 (GK) : 1 Losse ( telt niet als steek), 2VS over volgende 2 steken, 1V in iedere steek tot laatste 2 
steken, 2VS over laatste twee steken. Keer. [ 22 steken] 

Toer 4 (AK) : 1 Losse ( telt niet als steek), 2VS over volgende 2 steken, 1V in iedere steek tot laatste 2 
steken, 2VS over laatste twee steken. Keer. [ 20 steken] 

Toer 5 (GK) : 2 lossen ( telt niet als steek ), 2HSTS over volgende 2 steken, 1HST in iedere steek tot 
laatste 2 steken, 2HSTS over laatste twee steken. Keer. [ 18 steken] 

Toer 6 (AK) : 1V in eerste steek, 1RVV rond iedere steek tot laatste steek, 1V in laatste steek. 
Keer.[18 steken] 

Herhaal Toer 1 – 6 van het klep gedeelte nog 1 maal. Hierna blijven er 8 steken over. Na de laatste 
Toer van de herhaling begint U weer aan de goede kant van het werk. 

Laatste toer : 1 losse ( telt niet als steek ), 2VS over volgende 2 steken, 1V in volgende 2 steken, 4 
lossen ( dit zal het knoopsgat worden ), 1V in volgende 2 steken, 2VS over volgende 2 steken. 



Haak nu rondom het totale werk Vasten om een mooie rand te creeëren. U maakt een vaste in iedere 
Toer die gehaakt is en op hoeken haakt U 3V om te wisselen naar een andere zijde. Wanneer U 
helemaal rond bent en weer aan komt bij de eerste 2VS van de laatste toer, verbind met HV het werk 
en hecht de draad af. Werk alle draadjes weg voordat U verder gaat. Het eindresultaat zal er zo uit 
zien : 

 

 

Tijd om verder te gaan en decoratief te worden door het “Windblower’s “gedeelte te maken. U gaat 
twee lijnen op het haakwerk haken die in mooie, buigende lijnen door elkaar heen lopen. Deze 
techniek wordt ook wel “surface crochet”genoemd. We doen dit in de gedeeltes tussen de relief 
lijnen in. We doen dit met de restjes Catona en dezelfde 6,0mm haaknaald. Ik heb stap voor stap 
foto’s gemaakt hoe dit te doen. Maar voor een ieder die al weet hoe deze techniek werkt is hier een 
overzicht van waar de steken gemaakt dienen te worden. 

 



De groene cirkels geven begin- en eindpunten aan, de rode sterretjes geven aan waar U de volgende 
lus ophaalt voor een HV. Uiteraard vereist het ook een beetje eigen creativiteit en inzicht om de 
bogen zo mooi mogelijk te haken op het werk. Als U echter geen idee hebt hoe dit allemaal te doen, 
dan gaan we verder door het stap voor stap door te nemen : 

 

 

 

Neem een kleur garen ( Scheepjes Catona ) en maak een lus. 

 

 



Steek de haaknaald aan de goede kant van het werk in op de plek waar je start ( groene cirkeltje in de 
overzichtsfoto ) en haal de gemaakte lus op. 

 

 

 

  

In de eerste foto ziet u de opgehaalde lus. Vervolgens haalt u een tweede lus op in de ruimte er 
naast. U haalt deze direct door de eerste om de draad vast te zetten aan het werk. 

     

Op de eerste foto ziet u de tweede lus die is doorgehaald door de eerste. Nu gaat U exact hetzelfde 
keer op keer overdoen in de ruimtes tussen de steken die zijn aangegeven met rode sterretjes op de 



overzichtsfoto. Elke keer als U een los ophaalt trekt u deze direct door de voorgaande. U maakt dus 
eigenlijk halve vasten op het oppervlak. 

 

 

 

   

De eerste foto laat het resultaat zien na het maken van een eerste  halve vasten boog. De tweede 
foto laat een volledige eerste lijn zien. Wanneer U het laatste punt bereikt, knip dan de draad af en 
bij de laatste hv en trek de draad volledig door de steek. Hiermee sluit de steek direct. De draad is nu 
enkel nog aan de goede kant van het werk, haal deze dan ook door het werk naar de achterkant van 
het werk. 

Nu is het tijd om de tweede lijn te maken over de eerste heen. Dit doet U op exact dezelfde wijze als 
de eerste, alleen U doet het nu in spiegelbeeld. 



  

  

 

 

 

 

In bovenstaande foto’s ziet u de start van de tweede lijn, een progressie foto van de tweede lijn en 
het eindresultaat wanneer beide lijnen zijn gemaakt. 

Dit is wat U gaat doen in ieder gedeelte tussen de relief lijnen. De volgorde van kleuren die ik heb 
aangehouden is : rood-geel-oranje-groen-lichtblauw-donkerblauw-paars, net zoals de regenboogvlag. 



Uiteraard kunt U een eigen kleurenkeuze maken met eigen kleuren en een andere versie creeëren. 
Op de smallere gedeeltes van de klep start U de lijnen net zoals in de andere gedeeltes, alleen maakt 
U deze tot zover mogelijk omdat de delen steeds kleiner worden. Wees creatief hierin en kijk ook 
goed naar de foto van het eindresultaat om een idee te krijgen wat de bedoeling is : 

 

 

 

Werk alle draadjes weg voor U verder gaat. 

 

 

 

 

Joining and folding the case : 
 

 

 

 

Het enige wat nu nog nodig is het sluiten van de zijdes en het bevestigen van een knoop. Dit is vrij 
simpel. Keer het totale werk met de Achterkant naar U toe, en vouw het werk zo dat de goede kant 

erover heen valt en 7 kleurenbalken laat zien.  



 

Wat U moet doen is de twee zijdes sluiten waar de 2 rode lijnen naast getekend zijn. Dit doet U door 
de Skies Heavy aan te hechten en dmv van een halve vaste te haken door een twee steken – 1 aan 

beide kanten van een zijde. Zo haakt u HV over de hele zijde en bevestigd de twee zijdes aan elkaar. 
Dit doet u ook aan de andere kant. 

Afgerond ziet het resultaat er zo uit : 

 

Laatste wat U nu nog moet is de knoop aanhechten voor het knoopsgat. Op de foto hieronder is een 
groene markering te zien waar de knoop moet worden aangenaaid met Skies garen. Op deze manier 

komen alle “Windblower”gedeeltes en kleuren gelijk verdeeld over elkaar heen als de klep wordt 
gesloten. 



 

 

Laatste taak om te doen is het weg werken van alle resterende draadjes. Nu is de etui klaar. U kunt 
hem nog vormen door hem te blocken of een keer te wassen. Het is namelijk prima mogelijk dat hij 
een beetje uit vorm is door het veel haken en naaien aan het project. Hier is een voorbeeld welke is 

gevuld met een Ipad : 

 

 



Grote dank aan mijn proeflezer  :   

Mam – www.instagram.com/dutchsilence  

 

Ontworpen door :  the guy with the hook – 2019 

                         https://theguywiththehook.wordpress.com 

                         https://www.instagram.com/theguywiththehook 

                        https://www.ravelry.com/projects/theguywiththehook  

                        https://www.ravelry.com/designers/mark-roseboom  

                       https://www.facebook.com/theguywihthehook  

 

 

 

 

Alle copyright en de rechten zijn eigendom van mij. Daarom het verzoek dit patroon niet te kopieren, 
delen of er misbruik van te maken. In welke manier dan ook, of dit nu op social media, geheime 
groepen, Whatsapp of Telegram apps is, dit is strikt verboden. Als er misbruik wordt waargenomen 
zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen. 

Het is toegestaan afgemaakte projecten met dit patroon te verkopen voor eigen doeleinden. Ik zou 
het leuk vinden als u mij als ontwerper tagt of een verwijzing maakt wanneer je je werk in wording of 
afgemaakt laat zien op publieke kanalen. Gebruik alstublieft de #windblowerscase op social media 
om de resultaten van dit patroon slechts onder één simpele zoekterm te verenigen.  

Als laatste, hartelijk dank voor het maken van dit patroon. Er is een hoop tijd, energie en creativiteit 
in dit stukje kunst gestoken en iedere nieuwe versie die uit dit patroon voortkomt maakt het dit 
allemaal waard.  

 

Mark a.k.a. the guy with the hook 
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