
Baby Sneakers 

Er staan op het www veel patroontjes van babysneakers, maar iedere keer was ik niet tevreden. Dan 

was het zooltje niet mooi, dan vond ik de hiel uitgezakt of de neus te bol. Tja, dan kan je 2 dingen 

doen: stoppen of zelf aan de slag…ik koos voor het laatste. Overal heb ik wat tips vandaag gehaald 

om zo een leuke sneaker te kunnen haken. Na ieder stap heb ik een foto gemaakt om het zo 

duidelijker te maken.  Veel plezier ermee! 

En dan nu aan de slag: Ik heb voor Catania katoen gekozen, maar de materiaalleuze bepaal je 

natuurlijk zelf! 

 

Haak de zool met nld 3 in wit. Haak in de rondte: 

1. Haak een ketting van 13 lossen 

2. Sla 1 losse over. Haak 11 vasten, 3 vasten in de volgende losse, 11 vasten,                         

Sluiten met halve vaste , (26 steken) 

3. 2 lossen, 11 vasten, * 2 vasten in 1 steek * ( herhaal 3 x), 11 vasten, 2 vasten in 1 steek. 

Sluiten met halve vaste (32 steken) 

4. 2 lossen, 1 vaste, * 2 vasten in 1 steek* (2x), 10 vasten, * 2 halve stokjes in 1 steek* (2x),          

2 vasten, , * 2 halve stokjes in 1 steek* (2x) , 10 vasten, * 2 vasten in 1 steek* (2x),           

Sluiten met halve vaste (40 steken) 

5. 2 lossen, 1 vaste, * 2 vasten in 1 steek* (3x) , 12 vasten, *2 vasten in 1 steek* (3x) 2 vasten, * 

2 vasten in 1 steek* (3x), 12 vasten, *2 vasten in 1 steek* (3x) .                                           

Sluiten met halve vaste (52) 

 



 

 

 



 

 

 

 

De zool is nu klaar. We gaan nu verder met de zijkant. 

 

Ga verder met nld 2.5 in wit.  

1. 1 losse. 52 vasten in achterste lus haken. Sluiten met halve vaste (52 steken) 

2. 1 losse. 50 vasten, 2 vasten samen haken, Sluiten met halve vaste (51 steken) 

3. Alleen in de achterste lus: 1 losse, 49 vasten, 2 vasten samen haken. Sluiten met een halve 

vaste    (50 steken) 

4.  1 losse, 50 vasten, Sluiten met halve vaste ( 50 steken)  

5. 1 losse, 50 vasten in achterste lus  haken. Sluiten met halve vaste 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

We gaan nu de zwarte biezen maken, vind je dit te moeilijk, haak dan toer 3 in het zwart. 

Zelf vind ik dit iets te grof .

 
 

 

Ik kies ervoor om het later op de zijkant te haken met halve vasten. Je kunt het met zwarte 

katoen doen, maar ik heb gekozen voor zwart borduurgaren. Ik vind dat iets fijner worden. 

 

Bepaal eerst het midden van het schoentje ( voorkant) en tel 13 steken naar beide kanten. 

Markeer deze. 



 

 

Bij toer 3 van de zijkant heb je alleen in de achterste lus gehaakt. Hierdoor is een mooie rechte rand 

zichtbaar van de voorste lussen. Hierboven ga je halve vasten haken met zwart. Begin recht onder de 

markers en werk halfrond via de achterkant.  

 

 

Hoe maak je de halve vasten?? 

Steek de haaknaald van de buitenkant naar de binnenkant, boven de voorste lussen. Trek een lus van 

het garen naar buiten. Steek nu weer de naald in de volgende steek en haal de draad op. Haal deze 

door de lus op de haak. Je maakt als het ware halve vasten. Haak zo verder. 

In toer 5 doe je hetzelfde, alleen haak je nu helemaal rond met de zwarte kleur. 



 

 

Ik vind het mooi om een duidelijk zooltje te zien, om dit te bereiken heb ik met wit katoen en nld 3 in 

de voorste lussen van toer 1 van de zijkant ook een rondje halve vasten gehaakt. Hou het zooltje naar 

je toe, zodat de steken op de juiste manier komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De zool en zijkant is nu klaar. 

 

 

Nu wordt de neus van de sneaker gehaakt met 2.5 in wit. 

Vouw het zooltje in de lengte dubbel en markeer het midden. Tel 13 steken naar links en 13 steken 

naar rechts. Markeer deze steken. Je haakt de neus over deze 26 steken. Laat een draad van ong 60 

cm hangen, deze heb je later nodig.  Haak de eerste toer in de achterste lus! 

1. 2 vaste, * 2 vasten samen haken 1 vaste* (7x) 2 vasten samen haken, 1 vaste ( 18 steken) 

2. Keer het werk: 3 lossen, 1 stokje, * 2 stokjes samen haken* (7x), 2 stokjes (11 steken) 

3. Keer het werk: 3 lossen, 1 stokje, 7 stokjes samen haken, 2 stokjes. 

Haak met de draad die je hebt laten hangen 11 vasten langs de neus van de sneaker. 

 



 

 

 



 

 

Nu beginnen we aan de gekleurde zijkant. Haak met nld 2.5 

1. Begin 1 steek vóór de neus, zodat de zijkant hier straks mooi overheen valt. Haak 26 

vasten ( in ieder geval ook aan de andere kant 1 steek voorbij de neus ) 

2. Keer het werk, haak 1 losse, en sla 1 steek over: haak 25 vasten 

3. Keer het werk, haak 1 losse, en sla 1 steek over: haak 24 vasten 

4. Keer het werk, haak 1 losse, en sla 1 steek over: haak 23 vasten 

5. Keer het werk, haak 1 losse, en sla 1 steek over: haak 22 vasten 

6. Keer het werk, haak 1 losse, en sla 1 steek over: haak 21 vasten 

7. Keer het werk, haak 1 losse, en sla 1 steek over: haak 20 vasten 

8. Keer het werk, haak 1 losse, en sla 1 steek over: haak 19 vasten 

Door iedere keer 1 steek te minderen ontstaat de schuine zijkant van de sneaker.  

Na 8 toeren hecht je de draad af. Nu komt de afwerking: 

1. Haak met de gekozen kleur een rand vasten ( 8 schuin omhoog, 2 in 1 steek op de hoek, 19 

vasten, 2 in 1 steek op de hoek en weer 8 langs de schuine kant.) 

2. Herhaal dit nog een keer, maar dan weer met wit.  



 

 

 



 

 

Nu haken we de flap 

Haak met kleur 11 vasten in de 11 witte vasten die je eerder hebt gehaakt. Haak hierboven 7 toeren 

vasten. In de 8e toer haak je de 11 steken als volgt: 2 vasten, 2 halve stokjes, 3 stokjes, 2 halve 

stokjes, 2 vasten 

 



 

 

 

 

Het embleem. 

Ik heb in een magic loop 15 stokjes gehaakt en het embleem gesloten. De magic loop is een prachtige 

manier om rond te haken. Haak anders een klein rondje van vasten en haak hierin 15 stokjes. Naai 

het embleem op de sneaker en maak een ster.  



 

 

( het embleem zit altijd aan de binnenkant, niet aan de buitenkant, als je de sneakers goed wilt 

aantrekken) 

Voor de veter heb ik 170 vasten gehaakt en deze door de sneaker geregen. 

Het resultaat vind ik een superleuke sneaker voor de baby. 

Ontdek je een fout in het patroon?? Laat het me even weten, dan pas ik het aan… 

http://ellyvanveen.wordpress.com/author/ellyvanveen/ 

 

 

http://ellyvanveen.wordpress.com/author/ellyvanveen/


 


