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Apenrugzak 

Deel 2 

T38. Zorg dat je middenachter begint, 24 v 
T39. 4v, 4x 2v in 1 , 8v, 4x 2v in 1, 4v (32) 
T40. 4v, 4 x (1v, 2v in 1), 8v, 4 x (1v, 2v in 1), 4v. (40) 
T41. 4v, 4 x (2v, 2v in 1), 8v, 4 x (2v, 2v in 1), 4v. (48) 
T42. 4v, 4 x (3v, 2v in 1), 8v, 4 x (3v, 2v in 1), 4v. (56) 
T43. 4v, 4 x (4v, 2v in 1), 8v, 4 x (4v, 2v in 1), 4v. (64) vul kop en nek stevig op, en 
deel lijf niet heel stevig. 
T44- 75. V (64) 
T76. vasten, en haak elke 7e en 8e  steek samen (56)  
T77. vasten, en haak elke 6e en 7e  steek samen (48)  
T78. vasten, en haak elke 5e en 6e  steek samen (40)  
T79. vasten, en haak elke 4e en 5e  steek samen (32)  
T80. vasten, en haak elke 3e en 4e  steek samen (24) vul lijf verder op 
T81. vasten, en haak elke 2e en 3e  steek samen (16) 
T82. vasten, en haak elke 1e en 2e  steek samen (8) 
T83. Haak elke steek samen, hecht af maak gat dicht. 
 
Been (2x):  

Begin met kleur A aan de voet (2x): 

T 1: Haak 2 lossen. Haak 6 v in de tweede losse vanaf de haaknaald (= 6). 

T 2: 2 v in elke v (= 12). 

T 3: 3v, 3x 2v in 1 steek, 3v, 3x 2v in 1 steek (= 18) 

Door alleen aan de zijkanten te meerderen krijg je een ovale vorm. 

T 4: 3v, 3x(1 v en  in elke 2e steek 2 v), 3v, 3x (1 v en  in elke 2e 

steek 2 v), (= 24) 

T 5: 3v, 3x(2 v en  in elke 3e steek 2 v), 3v, 3x(2 v en  in elke 3e 

steek 2 v (= 30) 

T 6: 3v, 3x (3 v en  in elke 4e steek 2 v), 3v, 3x(3 v en  in elke 4e 

steek 2 v (= 36) 

T 7-8: 36v (= 36) 

T 9: 6v, 6x 2 samenhaken, 6 v, 6x 2 samenhaken (= 24) 

T 10: 7v, 3x 2 samenhaken, 11v (= 21) 

T 11-12: vasten (= 21) 

T 13: verder met kleur B. Vasten (21) vul het voetje op  

T14-45 21v ( 21) 

T 46: Vul het been en druk hem dicht (voetje naar voren/boven), haak het been dicht 

door v door beide kanten van het been heen te steken. 

Haak nog een been 
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