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• laagdrempelig 

• kleinschalig 

• Iedere week starten 

Nieuw haakseizoen is gestart 

 

Op 11 september is het nieuwe haakseizoen ge-
start. Daaraan vooraf gaan natuurlijk de nodige 
voorbereidingen. Ook dit jaar weer nieuwe 
workshops; waaronder deksels haken, de kerst-
muizen van Dickens en mandala haken. 

Maar er is van nu af ook meer publiciteit. Nule-
renhaken.nl heeft een eigenvlag met logo. Die 
heel herkenbaar buiten hangt. Verder is er veel 
tijd gestoken in meer bekendheid via stukjes in 
de krant. In de Edese Post staat nulerenhaken.nl 
vermeld met haakcursussen in de Agenda. 

Ook op internet is er van alles in gang gezet. De 
site en de vindbaarheid daarvan op internnet is 
verder verbeterd. De facebookpagina Nuleren-
haken  is openbaar gemaakt. Daardoor wordt 
het gemakkelijker om berichten te verspreiden. 
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.Start uw haakcursus of workshop in de week die u 
uitkomt!.’ 

Overzicht nieuwe cursussen/workshops 
 
 

Herfst expositie Nieuwe Kerk in Ede in de 
maanden oktober en november 

Gehaakte deksels:  bij 

deze workshop leert u 

op verschillende glazen 

potten deksels haken 

die een thema hebben. 

U kiest een onderwerp 

bv Valentijnsdag , en 

haakt daar een item bij. 

Vervolgens wordt dat 

item bevestigd op de 

deksel van de pot. U 

leert de deksel als het 

ware aan te kleden. 

..Kerstmuizen van Dic-

kens: Deze workshop biedt 

de mogelijkheid om de 

kerstmuizen te haken. 

Het originele patroon is 

niet meer te koop. Daarom 

heb ik een variatie gemaakt. 

Het is mijn eigen patroon, 

een het resultaat is enorm 

geslaagd. U leert de muizen 

haken en aankleden. 

Mandala haken: Tijdens de-

ze workshop leert u manda-

la’s in verschillende moei-

lijkheidsgraden haken. Er 

wordt aandacht besteed 

aan de techniek maar ook 

de uitvoering voor een maxi-

maal resultaat. 
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Nog even alles op een rij-
tje: 

.-nulerenhaken.nl is kleinschalig 

-nulerenhaken.nl is laagdrempelig 

-nulerenhaken.nl rekent lage lesgel-

den 

-nulerenhaken.nl  heeft veel cursus-

sen, kortdurende workshops en 

themaworkshops 

-bij nulerenhaken .nl bepaal je zelf de 

begindatum van je cursus. 

-bij nulerenhaken.nl koop je zelf je 

materialen 

-bij nulerenhaken .nl gaat het ook om 

gezelligheid. 

-bij nulerenhaken .nl zijn alle cursus-

sen en workshops inclusief koffie of 

thee. 

.Vernieuwing lesmateriaal . 

 

Bij de cursussen leren haken en patroonlezen heb ik 

het lesmateriaal uitgebreid en vernieuwd.  

Allereerst is het programma van de cursus  leren ha-

ken heel duidelijk omschreven per les. En ook uitge-

breid met het haken van een stekenlap van 20 variatie-

steken op stokjes en vasten. Dit is gedurende de 10 

lessen een vast onderdeel. Ik ben hiertoe gekomen 

omdat cursisten regelmatig vragen naar meer steken. 

Het lesmateriaal is meer uitgebreid  en daardoor dui-

delijker geworden. Iedere cursist krijgt op de eerste 

les een mapje waar alles in bewaard kan worden. 

Bij de cursus patroon lezen zijn dezelfde verbeterin-

gen ingevoerd. Ook hier een stekenlap van 20 variatie-

steken ,andere dan in de cursus leren haken, die een 

vast onderdeel van de lessen uitmaken. En ook hier 

duidelijk omschreven lessen, een mapje voor iedere. 

cursist. 

En verder is de cursus grannysquare aangepast zowel 

in lesduur als in aanbod. 
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Ook in de tijd naar kerst toe is het leuk om een cursus of 

workshop te volgen ,zodat je huis in kerstsfeer komt. 

Zo is er de mogelijkheid om een kerstproject te starten. Het 

leuke hiervan is dat je zelf kunt kiezen uit patronen wat je 

zou willen maken. Je gaat dan 10 lessen lang aan de slag met 

dingen haken die de kerstsfeer in jouw huis verhogen. 

 

Ook kun je een workshop kerstballen omhaken volgen. Je 

leert in deze workshop plasickerstballen een andere uitstra-

ling te geven door er om heen te haken met fijn haakgaren. 

 

De workshop raamhanger haken is ook erg leuk. Maak een 

raamhanger met verschillende gehaakte items. 

 

Ook de variatie op de kerstmuizen van Dickens is een leuk iets 

om de sfeer te verhogen. En natuurlijk is het haken van een 

kerststal een echte kerstactiviteit.  

Alles te vinden op de website. 

Workshops en cursussen in de kerstperriode 
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Telefoonnr.: 06-81936542 

Website: www.nulerenhaken.nl 

Facebook:Nulerenhaken 

 

E-mailadres: 

info@nulerenhaken.nl 

 

 


