
Gehaakte jasbeschermers 

 

Patroon is op basis van http://berthi.textile-collection.nl/2009/08/30/gehaakte-

jasbes/  

Haak 2 jasbeschermers, 1 linker en 1 rechter. Gebruik voor iedere toer een andere kleur, of speel met 

leuke kleurcombinaties. Speel continu met meerderen en minderen om de juiste boog te krijgen. Je 

kunt hier de losse voor gebruiken in de eerste toeren en de vasten of stokjes in de latere toeren. Het is 

echt een beetje maatwerk. 

LET OP: DIT PATROON IS NIET MEER DAN EEN RICHTLIJN, PAS HET AAN AAN JE EIGEN FIETS.  

Er zouden fouten in het patroon kunnen zitten agv het aanpassen aan mijn eigen situatie 

Gebruikte steken: l. = losse, h.v. = halve vaste, v. = vaste, st. = stokje, gr. = groepje (= 2 st., 1 of 2 l. en 2 

st.), volg. = volgende, vor. = vorige. 

Maak vooraf een kartonnen mal zodat je precies weet hoe je jasbeschermer moet worden. 

 



Werkwijze: 

Zet ca 30 l. op om de beginboog van je jasbeschermer te kunnen maken. 

1e toer: met dezelfde kleur als de lossen, 1 st. in de 4e l. vanaf de haaknld., de eerste 3 l. gelden voor het 

1e st., 1 st. in elk van de volg. 2 opzetl., * 2 l., 2 opzetl. oversl., 1 st. in elk van de volg. 3 opzetl., vanaf * 

steeds herh. en na de laatste herh. eind. Met 2 l., 1 st. in de laatste opzetl. Als het niet lekker uitkomt 

geeft dat niets, dan werk je het laatste stukje weg als je de beschermer op je fiets zet. (rood) 

2e toer: 3 l. voor het 1e st., 2 st. om de eerste 2 l., * 2 l., 3 st. oversl., 3 st. om de volg. 2 l., vanaf * steeds 

herh. en eindigen met 2 l., 1 st. in de 3e beginl. vor. toer. (blauw) 

3e toer: 5 l. waarvan 3 l. voor het 1e st., 3 st. om de eerste 2 l., * 2 l., 3 st. oversl., 3 st. om de volg. 2 l., 

vanaf * steeds herh. en eind. met 2 l., 1 st. in de 3e beginl. vor. toer. (geel) 

--xx-- 

4e toer: groen, 3 l. voor het 1e st., 1 st. 1 l. en 2 st. op het 1e st., * 2 l., 2 st. 1 l. en 2 st. om de volg. 2 l., 

vanaf * steeds herh. (wit) 

5e toer: 5 l., waarvan 3 l. voor het 1e st., * 2 st., 1 l. en 2 st. om de l. tussen een gr. vor. toer, 2 l., vanaf * 

steeds herh. Bij de laatste herh. de laatste 2 l. laten vervallen. (groen) 

6e toer: 5 l., 1 st. in de 4e l. vanaf de haaknld., 1 st. in de volg. l., 2 l., 2 st. 1 l. en 2 st. om de l. tussen een 

gr., * 1 l., met 1 v. de 2 l. van de onderliggende 2 toeren samen-haken, 2 l., 2 st. 1 l. en 2 st. om de l. 

tussen het volg. gr., vanaf * steeds herh., en eind. met 1 v. om de 2 l. van de vor. toer, 2 l., 2 st. 1 l., en 2 

st. in de 3e beginl. vor. toer  (rood) 

--xx-- 

7e toer: 7 l., 1 st. in de 4e l. vanaf de haaknld. (3 l. zijn het 1e st.), 1 st. in de volg. l., 2 l., 1 st. oversl., * 3 

st. op het volg. l tussen de 2 stokjes, 2l, 2st en l overslaan, 3st. op het stokje dat de 3 voorgaande toeren 

verbind (geel) 

8e toer:, 4 l., 1 st. in de 4e l. vanaf de haaknld. (3 l. zijn het 1e st.), 1 st. in het 1e st., 2 l., 3 st. om de volg. 

2 l., * 2 l., 3 st. om de volg. 2 l., vanaf * steeds herh. en eindigen met 2 l., 2 st. op de 3e beginl. vor. toer 

(wit) 

--xx-- 

9e toer:, 3 l. voor het 1e st., 1 st. op elk volg. l. en elk st. en regelmatig verdeeld meerderen waar nodig 

(bruin) 

10e toer:,2 l. voor de 1e v., 1 v. op elk volg. st. (roze) 

11e toer: 3 l. voor het 1e st., 1 st. op elk van de volg. 3 v., * met kleur A 1 st. op elk van de volg. 3 v., met 

kleur B 1 st. op elk van de volg. 3 v., vanaf * steeds herh. en eind. met 1 st. op de volg.v., 1 st. in de 2e 

beginl. vor. toer. (blauw & rood) 

12e toer: als 10e toer. (roze) 

13e toer: 3 l., voor het 1e st., 1 st. in elk volg. v. (bruin) 



--xx-- 

14e toer: in deze toer zonodig een opening haken voor het slot,. 3 l. voor het 1e st., 1 st. op elk van de 

volg. 2 st., * 3 l., 4 st. overslaan, 1 st. op elk van de volg. 3 st., vanaf * steeds herh. maar 6 maal 

regelmatig verdeeld 3 st. oversl. i.p.v. 4 st. en eind. met 3 l., 1 st. in de 3e beginl. De opening voor het 

slot kun je stoppen en afhechten en een stukje verder weer aanhechten of met halve vasten 

overbruggen. De plaats van de opening van het slot op je eigen fiets nameten. (wit) 

15e toer: 3 l. voor het 1e st, 2 st. om de eerste 3 l., * 3 l., 3 st. om de volg. 3 l., vanaf * steeds herh. en 

eind met 1 st. in de 3e beginl. (blauw) 

16e toer: als 14e toer. (geel) 

--xx-- 

17e toer: 3 l. voor het 1e st., 1 st. op elk van de volg. 2 st., * 3 l., 4 st. overslaan, 1 st. op elk van de volg. 

3 st., vanaf * steeds herh. maar 6 maal regelmatig verdeeld 3 st. oversl. i.p.v. 4 st. en eind. met 3 l., 1 st. 

in de 3e beginl.  (rood) 

18e toer: bruin, 3 l. voor het 1e st, 2 st. om de eerste 3 l., * 3 l., 3 st. om de volg. 3 l., vanaf * steeds herh. 

en eind met 1 st. in de 3e beginl. (blauw) 

19e toer: groen, als 22e toer. (groen) 

--xx-- 

20e toer: 3 l. voor het 1e st., 1 st. op elk van de volg. 2 st., * 3 l., 4 st. overslaan, 1 st. op elk van de volg. 

3 st., vanaf * steeds herh. maar 6 maal regelmatig verdeeld 3 st. oversl. i.p.v. 4 st. en eind. met 3 l., 1 st. 

in de 3e beginl. (bruin) 

23e toer: 3 l. voor het 1e st, 2 st. om de eerste 3 l., * 3 l., 3 st. om de volg. 3 l., vanaf * steeds herh. en 

eind met 1 st. in de 3e beginl. (groen) 

24e toer: groen, als 22e toer. (geel) 

--xx-- 

7e toer: 7 l., 1 st. in de 4e l. vanaf de haaknld. (3 l. zijn het 1e st.), 1 st. in de volg. l., 2 l., 1 st. oversl., * 3 

st. op het volg. l tussen de 2 stokjes, 2l, 2st en l overslaan, 3st. op het stokje dat de 3 voorgaande toeren 

verbind (wit) (wit) 

2e toer: 3 l. voor het 1e st., 2 st. om de eerste 2 l., * 2 l., 3 st. oversl., 3 st. om de volg. 2 l., vanaf * steeds 

herh. en eindigen met 2 l., 1 st. in de 3e beginl. vor. toer. (blauw) 

3e toer: 5 l. waarvan 3 l. voor het 1e st., 3 st. om de eerste 2 l., * 2 l., 3 st. oversl., 3 st. om de volg. 2 l., 

vanaf * steeds herh. en eind. met 2 l., 1 st. in de 3e beginl. vor. toer. (rood) 

2e toer: 3 l. voor het 1e st., 2 st. om de eerste 2 l., * 2 l., 3 st. oversl., 3 st. om de volg. 2 l., vanaf * steeds 

herh. en eindigen met 2 l., 1 st. in de 3e beginl. vor. toer. (groen) 

--xx-- 

18e toer:,2 l. voor de 1e v., 1 v. op elk volg. st. en l. (roze) 



18e toer:,2 l. voor de 1e v., 1 v. op elk volg. v. (roze) 

18e toer:,3 l. voor de 1e st., 1 st. op elk volg. v. (geel) 

18e toer:,3 l. voor de 1e st., 1 st. op elk volg. v. (groen) 

--xx-- 

Hecht alle draden af. Maak een tweede jasbeschermer, maar dan gespiegeld dmv het gebruik van je mal. 

Op je fiets bevestigen kost tijd en aandacht. Je kunt de jasbeschermer het beste op je fiets vastnaaien 

met garen in de kleur van je laatste steken. 

 


