
haakseizoen goed afgesloten 

 

Nulerenhaken.nl heeft het eerste haakseizoen 

goed afgesloten. Het afgelopen seizoen zijn er 

heel wat mensen geweest die met veel plezier aan 

cursussen en workshops deel hebben genomen. 

Het leren haken heeft verschillende cursisten 

veel plezier gebracht. Vol trots konden zij aan 

het eind van de cursus haken, waar in de eerste 

les nog wel uitroepen als”dit lukt mij nooit”of 

“hoe moet dit “werden gehoord. 

Ook het granny-square haken en bloemen haken 

heeft veel plezier opgeleverd. Er is ook vol over-

gave gewerkt om een kerststal te haken of een 

tildapop te haken een naar eigen idee aan te kle-

den.  

Nulerenhaken.nl kijkt terug op een goed eerste 

haakseizoen waarin mensen enthousiast zijn ge-

worden over haken als hobby en uitdaging om 

mooie dingen te maken! 
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Nieuwe cursussen en work-

shops najaar 2017 

In september start het 

nieuwe haakseizoen. 

Voor dit nieuwe haaksei-

zoen zijn er een aantal 

nieuwe cursussen /

workshops aan het pro-

gramma toegevoegd. Al-

lereerst is er de moge-

lijkheid om met het kerst-

project 2017 aan de slag 

te gaan. Dit project be-

staat uit een aantal ver-

schillende haakitems; 

wintertilda- poppen, 

een kerstkrans, 

kerstboomversiering, 

een hobbelpaard en 

een kerstkleed in 

stervorm. Je kunt kie-

zen wat je ervan wil 

maken en zo de cur-

sus naar je hand zet-

ten. 

Daarnaast is er de 

mogelijkheid om een 

variatie van de kerst-

muizen van Dickens te 

haken. Dit is een zelfont-

worpen patroon, be-

staand uit 7 aangeklede 

muizen en een kerstboom. 

Er is de mogelijkheid om 

deksels te haken voor 

potten. Leuk als cadeau-

tje om te maken. De be-

doeling is om na een gege-

ven voorbeeld zelf ver-

schillende deksels te 

ontwerpen naar eigen in-

zicht en smaak. Een work-

shop waarin eigen creati-

viteit volop aan bod komt.  

Verder een cursus om 

zelf granny’s te ontwer-

pen in de gewenste vorm, 

beginnend vanuit een 

bloem. 

Verder nog de mogelijk-

heid om eigen bloemen-

granny’s te ontwerpen. U 

leert in deze cursus om 

vanuit een bloem een 

granny te ontwerpen in 

verschillende vormen. 

 

En als laatste mogelijk-

heid om vreemde vogels 

te leren haken n.a.v. het 

gelijknamige boek. Voor 

deze cursus moet je wel 

het 

boek 

aan-



Terugblik Crea-Event Heutink 

Op 1 april jl heeft Nulerenhaken.nl meege-

daan aan het Crea Event van Heutink. Bij de 

voorbereiding is uitgegaan van het thema 

lente/Pasen. In verband met dit thema heb ik 

een aantal items gehaakt met als uitgangspunt 

steeds dezelfde bloem op verschillende manie-

ren toegepast. 

Het Event was voor mij een nieuwe ervaring. Er 

was vanalles te doen op creatief gebied. Het 

publiek was gezellig en belangstellend. Er zijn 

verschillende mensen bezig geweest met haken 

van een van de items. Zowel jong als ouder! 

Nulerenhaken heeft daar goed kunnen laten 

zien wat er zoal mogelijk is op het gebied van 

haakcur-

sussen en 

haakwork-

shops. 

 



0 kleine groepen van maximaal 5 

personen 

0 veel persoonlijke aandacht en 

begeleiding 

0 keuze van eigen materiaal, u 

maakt het zo duur als u zelf wilt 

0 start de cursus van uw keuze in 

de week die u uitkomt 

0 elke cursus kunt u starten op 

verschillende dagdelen 

0 gemengde groepen, u ziet wat an-

deren doen 

0 ruime keuze uit cursussen en 

workshops 

0 lage lesgelden 

0 altijd inclusief koffie en thee 

Nulerenhaken.nl: 

PLAATS 

HIEREEN 

STEMPEL 

UW LOGO 

 


