Patroon Deurstopper
Dit patroon heb ik gemaakt omdat ik nergens een geschikte deurstopper kon vinden voor onze
openslaande deuren. De meeste patronen voor deurstoppers waren in de vorm van een dierenkop
en de meeste exemplaren die te koop zijn waren te klein. Ik wilde een robuuste deurstopper waar ik
er bovendien binnen korte tijd vier van kon maken (twee voor elke deur).
Dit patroon is vooral ideaal omdat het naar eigen inzicht aan te passen is. Je kunt hem zo groot of zo
klein maken als je zelf wilt. Ze zijn ook super geschikt om je restanten dik acrylgaren op te maken 😊

Gebruikt materiaal:
Tip vooraf: zorg dat je vulmateriaal droog is! Het komt in een plastic zak die
dichtgemaakt wordt. Met droog materiaal voorkom je schimmelvorming.
Dik acrylgaren geschikt voor haaknaald 10. Ik heb restjes gebruikt maar als je de hele deurstopper
in het formaat van dit patroon in 1 kleur wilt haken, heb je aan iets meer dan 200 gram genoeg.
Haaknaald 6
Houten rondje met een diameter van 13 cm. Maak jij je deurstopper groter dan pas je de diameter
aan aan het formaat van jouw bodem. De dikte van het hout maakt niet zoveel uit.
Naald met stompe punt om eindjes weg te werken
Schaar
Steekmarkeerder of draadje om het begin van een toer mee te markeren.
Stevige plastic zak
Droog speelzand (of ander vulmateriaal maar geen stenen of scherp materiaal).
Klein schepje (tuinschepje, speelgoedschepje etc.)
Materiaal om de plastic zak mee dicht te maken (ducttape bijv.)
Koffie! Of thee naar wens 😊
Iets lekkers
Twee uurtjes tijd per deurstopper
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Start:
De deurstopper wordt in spiralen gehaakt dus de toeren worden niet gesloten.
Maak met naald 6 een magische ring.
Toer 1:
Haak 6 v. in de mr. (6)
Toer 2:
Haak 6x (2v. in elke v.) (12)
Toer 3:
Haak 6x (1v, 2v in volg. v.) (18)
Toer 4:
Haak 6x (2v, 2v in volg. v.) (24)
Toer 5:
Haak 6x (3v, 2v in volg. v.) (30)
Toer 6:
Haak 6x (4 v, 2 v in volg. v.) (36)
Toer 7:
Haak 6x (5 v, 2v in volg. v.) (42)
Toer 8:
Haak 6x (6 v, 2 v in volg. v.) (48)

Je hebt nu de bodem klaar (zie foto boven). Bij mij is de diameter nu 13 cm. Als je hem groter (of
kleiner) wilt kun je hem naar wens aanpassen.
Let op: Na het vullen zal de diameter iets groter worden door het inzakken van het vulmateriaal.
Houd hier rekening mee.
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Toer 9:
Haak in de achterste lus: 1v. in elke v. (zie foto’s onder) (48)

Toer 10-30:
Haak 1v. in elke v. Niet meer in de achterste lus maar door de hele steek. (48)
Ook dit is naar eigen inzicht aan te passen. Na 30 toeren is mijn deurstopper 18 cm hoog.
LET OP: Na het vullen zal de deurstopper ongeveer 1 tot 2 cm lager uitvallen. Houd hier rekening
mee met het opmeten van jouw deur!
Extra tip: een aantal lossenkettingen verdeeld over de hoogte van je deurstopper verkleint de kans
op uitzakken. Zie als voorbeeld de deurstopper met de bloemapplicatie.

Knip de draad af en werk de eindjes weg.
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Deksel:
Haak op dezelfde manier als de bodem maar dan continu in de achterste lus.
Mijn deksel bestaat dus uit 8 toeren met 48 steken na de laatste toer (zie foto onder).
Als je de bodem met meer of minder toeren hebt gemaakt pas je de deksel daar op aan. Het
belangrijkste is dat de deksel en de bodem hetzelfde aantal steken hebben.
Knip de draad af en werk de eindjes weg.

Afwerking:
! Leg het houten rondje onder in je deurstopper ! Hiermee voorkom je dat je deurstopper door gaat
zakken aan de onderkant en dat je er uiteindelijk een eivormig geval aan over houdt 😉
Pak een plastic tas zonder gaatjes. Indien je een tas met handvatten hebt knip je deze er voor het
gemak even af.
Vul de plastic zak zo vol mogelijk met speelzand (in die van mij gaat een kilo of 5 aan droog
speelzand) en maak de zak goed dicht met tape. Als de deurstopper dicht is kun je hier niet meer bij
komen.
Leg tijdens het vullen regelmatig de deksel op de deurstopper om te kijken hoe plat deze komt te
liggen. Hij moet echt goed vol zitten anders gaat de deksel inzakken.
Haak met haaknaald 6 de deksel in de ‘Fransze Vlechtrand’ op de deurstopper (zie foto onder).
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‘Fransze Vlechtrand’: Steek de haakpen door de hele steek van de deurstopper en door de hele
steek van de deksel. Bevestig de draad op je eigen manier en maak 1 losse. Haak helemaal rond in
elke steek: 1hv, 1l
Sluit de toer met een hv in de eerste l.
Hecht voorzichtig af zonder door de plastic zak heen te prikken.
Je deurstopper is klaar! Indien je de deurstopper, zoals ik, voor buitengebruik hebt gemaakt houd er
rekening mee dat hij met regen naar binnen wordt gehaald.
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Zoals je op de eerste foto kunt zien heb ik op één van de deurstoppers een soort handvat
gemaakt. Deze blijkt puur voor de sier te zijn want ze worden met een gewicht van 5 kilo
simpelweg te zwaar om aan een handvat op te tillen 😊
De deksel van de deurstopper met de bloemapplicatie is gehaakt in spiraalmotief. Hiervan is
een duidelijke tutorial te vinden op youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=HcaMVR77iA0
Deze tutorial is voor 3 kleuren maar kan ook toegepast worden op 2 kleuren. In dat geval
start je per kleur met 3 vasten ipv 2.
De pieksteken bij twee van de deurstoppers zijn gedaan door een gewone vaste te haken en
daarna een vaste te haken in de vaste van 2(!) toeren eerder en dit de hele toer te herhalen.
Ik heb per deurstopper iets meer dan 200 gram dik acrylgaren gebruikt wat geschikt is voor
haaknaald 10. Door met haaknaald 6 te haken wordt het lekker strak en zie je ook de plastic
zak niet door de gaatjes heen. Eventueel kun je met 4 acryldraden van ‘reguliere’ dikte
hetzelfde resultaat behalen.

Veel plezier!
Deel je foto’s op:
www.facebook.com/defranszeslag
www.instagram.com #defranszeslag
info@defranszeslag.nl

Liefs, Marieke
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