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Torenkraan - Patroon 
 
 

 
 
 
 
 
 

Het begon allemaal als een gekkigheid...  
Samen met mijn man run ik een aannemersbedrijf dat zich toelegt op metselwerken voor 
nieuwbouwwoningen en verbouwingen.  Het bedrijf is gelokaliseerd bij ons thuis.  Hierdoor wordt 
het concept 'bouw' bij onze kinderen met de paplepel in de mond meegegeven. 
 
Een tijdje terug kwam ik met het idee om voor de eerste communie van mijn middelste zoon een 
torenkraan te haken.  Nu vestigde het probleem zich dat hier noch in het Engels, noch Duits, noch 
Frans, noch Nederlands een patroon voor handen was. 
 
Na wat avonden denken, samen nadenken over de te gebruiken materialen kropen manlief en ik 
eerst in de hangar om de binnenstukken te maken.  Nadien begon het haken voor mij. 
 
Het is toch een beetje een specialleke voor mij... Mijn eerste gehaakte patroon, zelf uitgeschreven... 
Het is warempel een leuk gevoel. 
 
Met een beetje handigheid kan je het zelf zeker maken, en beleven je kinderen - kleinkinderen - 
vriendjes - ... er massa's veel plezier aan.  Hier is het alvast een voltreffer! 
 
Nog een paar dingetjes zou ik jullie willen vragen.   
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Het patroon is gratis, omdat het voor mij nog steeds een hobby is, die voor iedereen moet te 
realiseren zijn.  Ik zou het echter fijn vinden mochten jullie mij vermelden in een berichtje als jullie 
creatie klaar is.  Ik zou het ook apprecieren mocht je een berichtje nalaten op mijn blog!  
 
©2016, haakpatroon de torenkraan is ontworpen door: Vibe Troffaes alias Ma'am Musketier. 
 
Dit patroon is alleen bedoeld voor eigen gebruik en mag op geen enkele manier openbaar worden 
gemaakt. Het patroon verkopen of kopiëren is niet toegestaan.  Massaproductie van de torenkraan 
is niet toegestaan.  
Mocht je een torenkraan willen verkopen, mag dit alleen met de vermelding: "ontworpen door 
Ma'am Musketier". 
 
Voor vragen en/of opmerkingen over het patroon kun je een mailtje sturen via mijn blog. 
Je kan er ook altijd een bericht achterlaten in mijn bloggedeelte. 

https://maammusketier.wordpress.com/ 
Je kan ook altijd een bericht achterlaten op mijn facebookpagina. 

https://www.facebook.com/Maam-musketier-door-Vibe/ 

 
 
Maar nu vooral veel haakplezier, 
 
Groetjes, 
 
Ma'am Musketier 
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De afkortingen die ik gebruik: 
Vaste:  v  Halve vaste:  hv 
Keerlosse: KL 
 
 
De Materialen die je nodig hebt (ook zonder sterke man te maken :) ): 
Binnenmateriaal: 
- 1 CLS (geschaafde houten plank) : lengte +/- 68 cm - breedte 4 cm - diepte 4 cm 

- 1 CLS (geschaafde houten plank): lengte  +/- 68 cm - breedte 4 cm - diepte 4 cm,  

   vraag hier bij aankoop of ze geschaafde CLS dwars kunnen zagen, zodat je een driehoeksvorm krijgt 

- 1 vezelplaat van 1.80 cm dikte, lengte en breedte: 40 op 40 

- 3 houtvijzen om het geheel aan elkaar te vijzen 

- 1 spuit voor chemische verankering (afgeknipt tot 16 cm) -  
   (dit is te koop bij de iedere  bouwhandel zoals bv Brico - Gamma - ... voor 5 stuks ongeveer 3.50 €) 

Haakgerelateerd materiaal: 

- muziekdoosje (het goedkoopste dat je vindt.  Je haalt er namelijk onmiddellijk na aanschaf het muzieklipje  

   uit - als je het doosje opent, kan je het muzieklipje eruit halen door een schroefje los te draaien, de rest van    

  het mechanisme laat je er in zitten, zo gaat straks de draad op en neer zoals een echte kraan, maar gaat er   

  geen geluid af.) 

- Catania Schachenmayer 

 * kleur zilvergrijs (nummer 0172) :   aantal bollen: 6 

 

 * kleur eigeel (nummer 0208): aantal bollen: 3 

 

 * kleur zwart (nummer 0110): aantal bollen: restje 

 

Voorbereiding: 

Voor de voet: 

Bepaal het center en maak met een passer een cirkel van 11 cm diameter in potlood vanaf het center 

van de vezelplaat (nog niets uitzagen) 

 

 

verdeel met de potlood de cirkel in 8 parten: zoals hieronder  

tip: deel eerst in vier en neem daarna de helft van alle partjes zodat je aan 8 gelijke delen komt) 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDmMHP4YvMAhUDBBoKHR_aCXMQjRwIBw&url=http://www.knussel.be/schachenmayer-catania-172-zilvergrijs.html&bvm=bv.119408272,d.d2s&psig=AFQjCNE1xzXOkXqmPBgomEFbaSoxihvUxQ&ust=1460641984517567
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Vertrek vanuit twee punten om een voet te tekenen op de vezelplaat.  Deze zal een dikte van +/-  5 

cm hebben en kan je naar het uiteinde toe wat verminderen naar 4 cm zodat het er wat eleganter 

uitziet.  De lengte van de voet is +/- 14.5 cm. 

 

 

 

 

Dit teken je vier keer.  twee aan twee recht over elkaar. 

Na alles getekend te hebben, zaag je dit uit met een figuurzaagje 

Dit is dan het resultaat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------- 

En dan nu het patroon: 

Voor het staande deel: 

De basis: 1 zijkant is (volledig in Catania grijs): 

Zet 9 l op en 1 keerlosse (KL) 

Toer 1 - 152 haak je 9 v en 1 KL 

hecht af 

tip!: iedereen haakt op een andere manier (losser / vaster) dus vooraleer je afhecht is het geen slecht 

idee om het zijkantje op de houten CLS-plank te passen.  Ik zorgde ervoor dat ik ongeveer een cm te 

kort gehaakt had, zodat het naderhand mooi om de CLS-plank spant. 

maak vier dergelijke zijkanten.  Per 2 zijkanten heb je een bolletje wol nodig. 
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De zijkanten: de gele kabels 

Je neemt je eigeel en maakt een hele lange ketting van allemaal lossen. Een 420 lossen zouden 

voldoende moeten zijn.  

tip: hecht deze niet af, zodat je steeds wat lossen bij kan haken als je er te kort of te veel zou hebben.  

deze lossenketting maak je 4 keer 

 

Nu komt er wat prutswerk aan. Ik verwijs graag naar het diagram de tekst, zodat je  het kan 

visualiseren.  Eigenlijk is het niet zo moeilijk, alleen wat ingewikkeld. 

Je neemt 2 zijkanten en 2 lossenkettingen.   

Je start met 2 zijkanten en 1 lossenketting (de andere heb je straks onmiddellijk nodig) 

 

Je maakt met nieuwe draad eigeel een opzetlus op je haaknaald en steekt je naald door de twee 

grijze zijkanten en de eerste van de lossenketting.  Hier maak je een vaste, zodat de drie aan elkaar 

vastzitten. Haak de zijkanten samen vast zonder de lossenketting 

Daarna haak je 7 v.  Je neemt de tweede lossenketting en haakt deze in de 8e v mee (niet vast).  Laat 

een stukje van 3 cm ongeveer hangen, want je moet deze nog aan een andere zijkant haken 

Bij de 16e  vaste zorg je er voor dat je de 1e lossenketting meehaakt maar niet vasthaakt (dit doe je 

door je haaknaald in de twee grijze zijkanten te steken, je lossenketting erbij te leggen (over je 

naald), een lus te leggen zoals je een vaste haakt en zo je steek afwerken. 

 

Dit herhaal je zo tot het einde met iedere keer de lossenketting bij de 8e en 16e erbij leggen 

(wisselend eerste en tweede lossenketting).  Maak hierbij dat de lossenketting losjes over het geheel 

hangt, want je moet de lossenketting aan de andere kant ook vasthaken zodat je een zigzagpatroon 

krijgt. 

Zo dus: 

 

 

 

Doordat de lossenkettingen niet vast zitten, maar los, kan je ze naderhand aanspannen/lossen zoveel 

je wil.  de andere zijkanten moeten nl. net zo gehaakt worden. 

Nu is het makkelijker.   

Je neemt de volgende zijkant en lossenketting en haakt deze net zoals de bovenstaande aan elkaar. 

Daarna neem je de laatste zijkant en lossenketting en haakt deze net zoals bovenstaande aan elkaar. 

Als laatste hecht je de eerste en laatste zijkant aan elkaar met hierbij afwisselend ook de gele 

lossenkettingen de reeds aan het geheel hangen. 
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Als alles goed is, past je CLS-plank perfect in deze gehaakte contstructie. 

Je hecht de lossen ketting af en spant deze aan of lost deze zoals je een beetje met een corset doet, 

rondom de CLS-plank. 

Als je klaar bent, kan je de uiteindes van de lossenketting in de openingen tussen CLS en gehaakte 

gedeelte steken. 

Voor de uiteinde (2 maal haken): 

Je maakt een blokje van als volgt van grijs: 

haak 9 losse en 1 KL 

haak 9 v en 1 KL (herhaal 9 keer).  Haak deze aan de uiteindes rondom rond, zodat de houten plank 

volledig weg zit.  

Dit is het bekom je dan als resultaat: 

 

 

 

 

 

Het hangende gedeelte: 

Gebruik de handleiding van hierboven (staande gedeelte - basis zijkant en gele kabels) om de eerste 

twee zijkanten te maken.  De bovenzicht - zijkanten. 

Een derde zijkant (de onderkant van het hangende gedeelte) haak je helemaal in het geel (152 toeren 

9 v + 1 KL).  Hier komen namelijk geen kabels aan. 

Neem de staande voet, het hangende gedeelte van hout en de gele onderkant.  

Neem een houtvijs en schroef het liggende gedeelte aan het staande gedeelte, met hiertussen de 

gele onderkant.   

Maak dat het gehaakte gedeelte en het hangende gedeelte 2/3 aan de ene kant hangt en 1/3 de aan 

de andere kant. 

Zorg er ook voor dat de gele onderkant past op het hangende gedeelte. 

Haak nu verder 2 kettingen van lossen zoals bij het staande gedeelte en haak de zijkanten vast aan de 

onderkant zoals hierboven beschreven voor het staande gedeelte. 

 

De driehoekjes ter afwerking: 

Maak een ketting van 10 l (9 l en 1 KL) 

Toer 1:   9 v + 1 KL       - 9 v 

Toer 2:  2 samenhaken - 5 v - 2 samenhaken + 1 KL   - 7 v 

Toer 3:  7 v + 1 KL       - 7 v 

Toer 4:  2 samenhaken - 3 v - 2 samenhaken + 1 KL   - 5 v 

Toer 5:  5 v + 1 KL       - 5 v 
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Toer 6:  2 samenhaken - 1 v - 2 samenhaken + 1 KL   - 3 v 

Toer 7:  1 v in de middelste en 1 hv  - afhechten    - 1 v 

 

Haak deze nogmaal. 

Steek de restjes van de gele lossenkettingen tussen hout en zijkanten en haak de driehoekjes met 

vasten aan de zijkanten. 

Tip: vind je het haken eraan te moeilijk, dan kan je ze er ook aan vastnaaien. 

Onderplaat (voeten): 

haak volgende twee keer, je start vanuit het middelpunt (van de cirkel) 

Ronde 1:  Magische ring met 6 v       - 6v 

Ronde 2:  2v in iedere vaste  (tip gebruik vanaf hier een markeerder) - 12 v 

Ronde 3:  * 1 v - 2v in de volgende v*   herhalen tot op einde  - 18 v 

Ronde 4: * 2v - 2v in de volgende v*    herhalen tot op einde  - 24 v 

Ronde 5: * 3v - 2v in de volgende v*    herhalen tot op einde  - 30 v 

Ronde 6: * 4v - 2v in de volgende v*    herhalen tot op einde  - 36 v 

Ronde 7: * 5v - 2v in de volgende v*    herhalen tot op einde  - 42 v 

Ronde 8: * 6v - 2v in de volgende v*    herhalen tot op einde  - 48 v 

Ronde 9: * 7v - 2v in de volgende v*    herhalen tot op einde  - 54 v 

Ronde 10: * 8v - 2v in de volgende v*    herhalen tot op einde  - 60 v 

Ronde 11: * 9v - 2v in de volgende v*    herhalen tot op einde  - 66 v 

Ronde 12: * 10v - 2v in de volgende v*  herhalen tot op einde  - 72 v 

Ronde 13: * 11v - 2v in de volgende v*  herhalen tot op einde  - 78 v 

niet afhechten! Je start nu met de vier poten te haken, haak gewoon verder 

 

Toer 1:   1losse - 11 v - 1 KL     - 11 v 

Toer 2 t.e.m. 5:  11 v - 1 KL      - 11 v 

Toer 6:   2v samenhaken - 7 v - 2 v samenhaken -  KL   - 9 v 

Toer 7 - 11:  9 v - 1 KL      - 9 v 

Toer 12:  2v samenhaken - 5 v - 2 v samenhaken -  KL   - 7 v 

Toer 13 - 35:  7 v - 1 KL 

 

Afhechten. Hecht de draad terug aan met een opzetlus op je naald aan ronde 13.  Zorg hiervoor dat 

je de ene keer 8 steken tussen de poot laat en de andere keer 9 steken en herhaal toer 1 - 35 nog 3 

maal 

 

 

 

 

 

  
          8 steken tussen  9 steken tussen 

  

 

 

 

          9 steken tussen  8 steken tussen 
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Haak het geheel vanaf ronde 1 tot toer 35 nog een keer, zodat je twee identieke vlakken hebt. 

Je neemt nu het staande gedeelte, 1 van de gehaakte voetdelen en het uitgezaagde voetgedeelte.  

Centreer het gehaakte gedeelte, zodat het precies past op het houten voetgedeelte.   

Neem een houtvijs en draai deze door het voetgedeelte - gehaakte gedeelte en het staande gedeelte 

Tip: Als je wil dat de kraan nog wat draait, schroef ze dan niet te strak aan. 

 

Door dit nu reeds te haken maak je dat naderhand de vijzen niet zichtbaar zijn in je werkstuk. 

 

Neem nu het ander gehaakte voetdeel en haak rondom allemaal vaste.   

De volgende ronde haak je in de voorste lus vaste.   

Haak zo vervolgens  4 a 5 rijen vasten 

Plaats het losse gedeelte over de houten voet en haak het vast aan het eerste gehaakte voetdeel.   

Tip: Je kan dit ook naaien als je dit makkelijker haalbaar ziet. 

Je werk ziet er nu zo uit: 
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Uitsteek bovenaan: 

Hiervoor gebruik je de spuit voor chemische verankering.  

Catania Grijs 

Ronde 1:    Magische ring met 6 v       - 6 v 

Ronde 2:    6v         - 6 v 

Ronde 3:    6v in de achterste lussen     - 6 v 

Ronde 4:   6v         - 6 v 

Ronde 5:   *2 v - 2 v in de volgende* - herhaal 2 x    - 8 v 

Ronde 6:   8v         - 8 v 

Ronde 7:   *3 v - 2 v in de volgende* - herhaal 2 x    - 10 v 

Ronde 9 - 10:  10 v         - 10 v 

Ronde 11:   *4v - 2v in de volgende * - herhaal 2 x    - 12 v 

Ronde 12 - 14:  12 v        - 12 v 

Ronde 15:   * 5v - 2v in de volgende*  -  herhaal 2 x     - 14 v 

Ronde 16 - 29:  14 v        - 14 v 

Ronde 30:   * 6v - 2v in de volgende*  -  herhaal 2 x     - 16 v 

Ronde 31:   * 7v - 2v in de volgende*  -  herhaal 2 x     - 18 v 

Ronde 32 - 33:  18 v        - 18 v 

Ronde 34:   * 8v - 2v in de volgende*  -  herhaal 2 x     - 20 v 

Ronde 35 - 38:  20 v        - 20 v 

Ronde 39:   * 9v - 2v in de volgende*  -  herhaal 2 x     - 22 v 

Ronde 40 - 42:  22 v        - 22 v 

 

Neem de spuit en een hout schroef.  Schroef met een vijsmachine de spuit stevig op het bovenste 

gedeelte van de kraan, waar ongeveer de schroef van het liggende/staande gedeelte ook reeds zit. 

Neem je gehaakte vorm en zet deze over de spuit.  naai het vast aan het liggende gedeelte van de 

kraan. 
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Bakje voor de kabel 

Hier gaan we een soort bakje haken waarbij het muziekdoosje verstop zit in het bakje, maar de draad 

er wel uitkomt. Veel hangt hier af van de afmetingen van je muziekdoosje.  Het mijne was:  

kleur: licht grijs 

Haak 1 vlak: 

Toer 1: 15l + 1 KL 

Toer 2 - 11: 15 v + 1 KL 

Hecht allemaal hv rondom rond voor een mooie afwerking. 

 

Haak nog zo'n vlak.  Haak allemaal v rondom 3 kanten (2 korte kanten en  1 lange) 1 l en keer. 

Haak vervolgens 1 toer vasten  in de achterste  van de vasten (van de drie kanten ) op het einde 1 l 

en opnieuw draaien.  Haak vervolgens opnieuw in beide lussen van de vasten en dit voor 8 toeren. 

Tip: kijk waar de draad ongeveer zou komen van je muziekdoosje, zodat je op die plaats op 1 rij, een 

vaste kan overslaan (op die plaats haak je dan een extra losse).  De volgende rij haak je opnieuw volle 

vasten (alsook op de extra losse die je voor het gaatje haakte) 

Hecht af en laat een lange draad over (die heb je nodig om het andere vlak aan te naaien, alsook het 

geheel aan de kraan te haken. 

Naai het vlak dat je over hebt aan het afgehechte deel, zodat je als het ware een hoesje hebt, waar je 

het muziekdoosje in steekt. Steek het touwtje door het gaatje dat je maakte en naai het geheel aan 

de torenkraan. 
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Kabels 

Maak nu als laatste een hele lange lossen rij.  (laat een stukje touw over)  

Ik deed de kabel een beetje op gevoel.   

Als je reeds een 250-tal lossen hebt, kan je bovenaan de kraan(aan de achterkant) met het stukje 

touw dat je over liet, de lossenrij al aan de kraan vasthechten.   

Vervolgens leidt je hem naar de voet.  Ik haakte hem niet vast aan de voet maar keerde onder de 

voet door, zodat ik hem mooi kan aanspannen, maar ook omdat je de kraan zo kan blijven draaien.  

Daarna ga je terug omhoog en haal je hem opnieuw door de plaats waar je hem eerder aanhechte 

aan de kraan. 

Vervolgens leidt hem naar de piek waar je hem doorheen steekt. 

Om als laatste naar de uiterste voorkant van de kraan, af te sluiten en vast te hechten. 

Met deze draad kan je ook zorgen dat de kraan wat meer stabiliteit geeft. 

 

 

 

 

 

 


