
 

Haak- en 
breispullenorganizer 
 
Een ideale manier om je haak- en breispullen op te bergen! 
Neemt veel minder ruimte in dan een kast en staat ook nog 
eens supergezellig! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Het patroon voor deze organizer heb ik helemaal zelf bedacht en uitgeschreven. Ik zou 
het erg fijn vinden als je wilt doorverwijzen naar mijn website als je dit patroon wilt 
delen. 
 
Benodigdheden:  

 Haaknaald 7,0 mm 

 Houten breinaalden 10,0 mm/30 cm. (Of twee stokjes van dezelfde afmetingen) 

 Naald 

 Schaar 

 Garen geschikt voor haaknaald 7,0 mm. In dit voorbeeld is Julia van Zeeman 
gebruikt. Ca. 150 gram voor de achtergrondkleur (oudroze), 50 gram lichtgrijs 
voor de afwerking, en dan nog restjes zachtblauw, zachtgroen en beige voor de 
vakjes. 

 
Dit patroon leent zich uitstekend voor eigen aanpassingen. Je kunt heel gemakkelijk 
ander, dunner garen gebruiken. Je moet hiervoor wel zelf proeflapjes maken en 
berekenen hoeveel garen je nodig hebt om aan dezelfde afmetingen te komen. Dit 
patroon is geschreven is zowel toeren als centimeters. 

 
 Gebruikte afkortingen: 
l = losse 
v = vaste 
hv = halve vaste 
hstk = half stokje 
kl = keerlosse 
st = steek 
 
Stekenverhouding: 10x10 cm = 11 hstk x 8 toeren. 
De organizer is 25 cm breed en 85 cm lang. Gebruik je dunner garen, reken dan goed 
uit hoeveel steken bij hoeveel toeren 10x10 cm is, en pas het patroon daaropaan. 
 
Onderste lus voor breinaald/stok: 
Afmetingen: ca. 25 cm breed, ca. 80 cm hoog 
Start met lichtgrijs, 24 l + 1 kl (kl tellen niet mee als st) 
 
Toer 1: 1 hstk in 2e l vanaf de naald, 23 hstk, 1 kl, keren 
Toer 2 t/m 6: 1 hstk in elke st tot aan einde, 1 kl (24 hstk), keren 
Toer 7: vouw het lapje dubbel, haak met 24 hv het lapje in de lengte dicht, 1 kl, keren 
(niet afhechten!) 
 
Basis: 
 
Toer 1: wissel van kleur naar oudroze, 1 hstk in elke st tot aan het einde, 1 kl 
(24 hstk), keren 
Toer 2 t/m 60: 1 hstk in elke st tot aan einde, 1 kl (24 hstk), keren (na toer 60 afhechten) 
 



 

Onderste grote vak in graniet/weefsteek: 
Afmetingen: ca. 18 cm breed, ca 15 cm hoog 
Start met oudroze, 21 l + 1 kl 
 
Toer 1: 1 v in 2e l vanaf de naald, 1 v in elke l tot 
aan einde, wissel van kleur naar zachtgroen, 1 kl 
(20 v), keren 
Toer 2: 1v, *1 l, 1 v in 2e st na vorige v, herhaal 
vanaf * tot aan het einde, eindig met 1v in laatste 
st, wissel van kleur naar oudroze, 1 kl, keren 
Toer 3: 1v, *1 l, 1 v in 2e st na vorige v, herhaal 
vanaf * tot aan het einde, eindig met 1v in laatste st, 1 kl, keren 
Toer 4: 1v, *1 l, 1 v in 2e st na vorige v, herhaal vanaf * tot aan het einde, eindig met 1v 
in laatste st, wissel van kleur naar zachtgroen, 1 kl, keren 
 
Herhaal toer 2 t/m 4 nog 5x, bij de laatste herhaling van toer 4 niet van kleur wisselen, 
hecht af. (19 toeren) 
 

Rechte breinaaldenvak in reliëf halve stokjes: 
Afmetingen: ca. 18 cm breed, ca. 30 cm hoog 
Start met beige, 20 l + 1 kl 
 
Toer 1: 1 hstk in 2e l vanaf de naald, 1 hstk in elke l tot aan einde, 
1 kl (20 hstk), keren 
Toer 2: 1 hstk in de lus onder de lussen waar je normaal in steekt 
(het lusje onder de voorste lus), herhaal dit tot aan einde, 1 kl 
(20 hstk), keren 
Toer 3: 1 hstk in de achterste lus, herhaal dit tot aan het einde, 1 
kl (20 hstk), keren 

 
Herhaal toer 2 en 3 nog 10x, daarna nog 1x toer 2, hecht af. (24 toeren)  
 
Haaknaaldenvakjes in graniet/weefsteek: 
Afmetingen: ca. 18 cm breed, ca. 12 cm hoog 
Start met zachtblauw, 21 l + 1 kl 
 
Toer 1: 1v in 2e l vanaf de naald, 1 v in elke l tot aan einde, 
wissel van kleur naar oudroze, 1 kl, keren (21 v) 
Toer 2: 1v, *1 l, 1 v in 2e st na vorige v, herhaal vanaf * tot aan 
het einde, eindig met 1v in laatste st, wissel van kleur naar 
zachtblauw, 1 kl, keren 
Toer 3: 1v, *1 l, 1 v in 2e st na vorige v, herhaal vanaf * tot aan 
het einde, eindig met 1v in laatste st, wissel van kleur naar 
oudroze, 1 kl, keren 
 
Herhaal toer 2 en 3 nog 6x, bij de laatste herhaling toer 3 niet van kleur wisselen, hecht 
af (15 toeren) 
 
 
 
 



 

Kabels- en kabelnaaldenhouders: 
Afmetingen: ca. 25 cm breed, ca. 4 cm hoog 
Dit patroon haak je 3x, iedere kabelhouder haak je in een andere kleur (zachtgroen, 
beige en zachtblauw) 
Start met zachtgroen, 24 l + 1 kl 
 
Toer 1: 1 hstk in 2e l vanaf de naald, 1 hstk in elke l tot aan einde, 1 kl, (24 hstk), keren 
Toer 2 en 3: 1 hstk in elke st tot aan einde, 1 kl (24 hstk), keren 
Na toer 3 afhechten. Herhaal dit patroon nog in de kleur beige en nog een keer in de 
kleur zachtblauw 
 
Afwerking: 
Alle onderdelen zijn klaar, dus je kunt nu beginnen met het in elkaar zetten van de 
organizer.  
 
Stap 1: Stop alle losse draadjes weg 
 
Stap 2: als eerste gaat het rechte breinaalden vak erop. Dit omdat het breinaaldenvak 
wordt overlapt door het onderste grote vak. Bevestig het breinaaldenvak met de 
reliëfstrepen aan de voorkant, tussen toer 8 en 35 van de oudroze basis. Gebruik bij het 
naaien een grote wolnaald en de oudroze wol. Zorg dat er aan iedere zijkant nog ca. 4 
steken te zien zijn van de basis en naai de bovenkant van het vak niet dicht! 
Omgerekend in cm komt het neer op tussen ca. 10 cm vanaf de onderkant (het begin 
van de oudroze basis, de lus voor de breinaald telt niet mee) en ca. 40 cm vanaf de 
onderkant.  
 
Stap 3: Als tweede onderdeel wordt het grote vak in de graniet/weefsteek bevestigd aan 
de basis. Dit vak overlapt het breinaaldenvak deels. Bevestig hem vanaf de tweede toer 
tot aan de dertiende toer van de basis, geteld vanaf de onderkant van het oudroze 
gedeelte. In cm komt het neer op vanaf ca. 2 cm vanaf de onderkant, tot aan ca. 17 cm 
vanaf de onderkant. Zorg dat de zijkanten worden vastgenaaid aan de basis, dus vlak 
naast de zijkanten van het grote breinaaldenvak.  
 
Stap 4: Het derde onderdeel wat wordt bevestigd is het haaknaaldenvak. Het 
haaknaaldenvak wordt in de tweede toer vanaf het breinaalden vak bevestigd, tot aan 
de elfde toer vanaf het breinaaldenvak. Dit is vanaf 44 cm vanaf de onderkant van de 
basis, tot aan 56 cm vanaf de onderkant. Zorg dat er ca. 2 cm tussen het breinaaldenvak 
en het haaknaaldenvak zit. 
Om te zorgen dat je haaknaalden mooi rechtop blijven staan (en zodat je ze kan 
sorteren op kleur/materiaal/grootte), wordt het vak in drieën gedeeld. Dit doe je door 
een verticale naad te stikken door het vak en de basis heen. Hierbij stik je de naald door 
de vierde verticale rij roze vasten (als het goed is heb je een verticaal streepjesmotief 
door de graniet/weefsteek gekregen) van zowel links als rechts. Je hecht je draad aan 
via de achterkant, en naait om de lusjes van de vasten heen (waar je normaal je 
haaknaald doorheen steekt).  
 
Stap 5: Nu komen de drie kabel- en kabelnaaldenhouders aan de beurt. De onderkant 
van de zachtgroene houder bevestig je in de tweede toer vanaf het haaknaaldenvak, de 
bovenkant vier toeren hoger. Zorg dat je ca. 2 cm hebt tussen het haaknaaldenvak en 
de kabelhouder. Van de volgende twee kabelhouders bevestig je de onderkant weer in 
de tweede toer vanaf de vorige houder, de bovenkant vier toeren hoger. Er zit aldoor 



 

ca. 2 cm tussen de kabelhouders, en de houders zelf zijn ca. 4 cm hoog. Let op: Laat de 
zijkanten open! Dus alleen de onder- en bovenkant naai je vast. 
 
Stap 6: Draai de organizer om, bevestig met 1 hv de lichtgrijze draad aan de linkerkant 
(vanaf achteren gezien dus) in de hoek van de achterkant van je breinaald- of stokjelus. 
Haak vervolgens met vasten de lus om, in ieder half stokje haak je 1v over de zijkant 
van de organizer. In de hoek bovenaan haak je 1v, 1l, 1v. Vervolgens in iedere steek 
bovenaan 1 v, in de hoek weer 1v, 1l, 1v. Langs de zijkant naar beneden 1 v in ieder half 
stokje, de lus om haken en afhechten wanneer je weer aan de achterkant in de hoek van 
de lus bent gekomen.  
 
Stap 7: de bovenste breinaald (of stok) zorgt ervoor dat de 
organizer niet smaller wordt en gaat uitrekken wanneer je 
hem hebt gevuld met je haak- en breispulletjes. Hiervoor 
haak je drie lussen aan de bovenkant: 
Hecht met lichtgrijs aan in de rechterhoek,   
Toer 1: 1 l, 5 hstk, 1 kl 
Toer 2: 5 hstk, 1 kl 
Herhaal toer 2 nog 3x (5 toeren in totaal), knip de draad 
door, maar laat een draad van ca. 12 cm hangen. 
Haak dit nog 2x, met iedere keer 5v tussen de lussen. 
Naai de lussen met het draadeinde van ca. 12 cm vast aan de achterkant van de vasten. 
 
Stap 8: maak een vlechtje van ca. 45 cm van drie draden wol (lichtgrijs, zachtblauw, 
oudroze). Steek de houten breinaald of het stokje door het begin van de vlecht, door de 
drie lussen van de organizer en door het einde van de vlecht. Dan nog een houten 
breinaald of stokje door de lus aan de onderkant. Nu is je organizer af! 
                 

 

 

 

Veel haakplezier ermee! 

Jorien 
www.wollepluisje.wordpress.com 

wollepluis.info@gmail.com 
Instagram: @Wollepluisje_ 
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