
Pimp je STORM lamp  

                                       

 



 
Benodigdheden 
Je kunt allerlei soorten garens gebruiken. Ik heb gekozen voor: 
Stylecraft Special DK 

A. Fiesta (1257) 
B. Candy Floss (1130) 
C. Aspen (1422) 
D. Aster (1003) 
E. White (1001) 

Haaknaald 4 mm 
Schaar 
Stopnaald  
 
 
Gebruikte steken 
Losse, vaste, lange vaste 
 
 
Handig om te weten 
Na elke toer knip je de draad af en laat je een lang einde hangen, deze gebruik je om straks 
de band vast te knopen om de lamp. Je haakt dan verder aan de goede kant van je werk, 
zodat er een duidelijke voor en achterkant ontstaat. Je keert je werk dus NIET. 
Ik heb gebruikt gemaakt van acryl garen, omdat dit niet verkleurd en als het nat wordt 
droogt het heel snel. Uiteraard kan je ook katoen gebruiken. Meet dan zelf even hoeveel 
lossen je op zet, gebruik hiervoor altijd een even aantal! 
Je haakt in de even toeren een zgn. lange vaste. Dit houdt in dat je de vaste 2 toeren terug 
insteekt, waardoor je een leuk effect krijgt.   
Je gebruikt een keerlosse, deze telt niet mee als steek, maar haak je om hoogte te krijgen.  
 

 
 
 



 

Hieronder een beschrijving van de brede band aan de onderkant op de voet van de lamp. De 
2e band bovenaan is hetzelfde, maar daar haak je tot en met toer 2. 
 
Haak 62 lossen in kleur A 

1. Haak in de 2e losse vanaf de naald 1 vaste, vervolgens in elke losse 1 vaste. Totaal 61 
vasten.  

2. Haak met kleur B 1 keerlosse, 1 vaste, 1 lange vaste, 1 vaste, 1 lange vaste. 
Enzovoort. Je eindigt met een gewone vaste.  

3. Haak met kleur A 1 keerlosse, 61 vasten.  
4. Haak met kleur C 1 keerlosse, 1 vaste, 1 lange vaste, 1 vaste, 1 lange vaste. 

Enzovoort. Je eindigt met een gewone vaste.  
5. Haak met kleur A 1 keerlosse, 61 vasten.  
6. Haak met kleur D 1 keerlosse, 1 vaste, 1 lange vaste, 1 vaste, 1 lange vaste. 

Enzovoort. Je eindigt met een gewone vaste.  
7. Haak met kleur A 1 keerlosse, 61 vasten.  
 

Knoop de band om de lamp met de draaduiteinden van de verschillende toeren. 
 
Om de lamp nog meer te pimpen haken we een koord met kleur E van 80 lossen. Hieraan rijg  
je de  tassels. 
 

 
Wikkel de draad om een kartonnetje, of om iets anders. Hou ongeveer 8 cm aan. Knip dan de 
draden aan 1 kant door. Vouw de draden dubbel en draai met een ander kleurtje om de 
draden heen. Knip recht af en rijg de tassels door het koord. Maak er zoveel als je zelf wilt. 
Knoop deze om de lamp en je gepimpte STORM lamp is klaar. 
 
 
         



  

   
Ontwerp in opdracht voor Caravanity en QAZQA 
Verkoopadres: 
www.qazqa.com/nl/storm 
www.caravanity.nl 
www.studiohipenstip.nl 
 

© Studio Hip en Stip, Annemarie Huijser 2018 
Alle rechten voorbehouden. Niets van dit patroon mag verveelvoudigd en/of openbaar 

gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op andere wijze. 

 
 

http://www.qazqa.com/nl/storm
http://www.caravanity.nl/
http://www.studiohipenstip.nl/

