Compleet

Babydeken wieg / kinderwagen
Kleuren overzicht van de pakketten
Silver green 402 A 105 B en 404 C
Marsmallow 518 A 105 B en 074 C
Sky blue 510 A 105 B en 074 C
Primrose 522 A 105 B 242 C
Silver Bleu 528 A 105 B 505 C
(hoofdkleur = A, kopjes enz = kleur B, bijkleur =C)
Benodigdheden Catona 10 kleur A, 2 kleur B, 2 kleur C, haaknaald 4 en 3,5. Als u
met nieuwe kleur begint, de vorige toer, de laatste doorhaling met de nieuwe
kleur doorhalen. Denk eraan dat u bij vasten een keerlossen haakt! En gelijk in de
eerste steek begint met de vasten. Tel regelmatig de steken!
Stekenverhouding 21 vasten is 10 cm breed, alle oneven toeren is de goede kant van het werk!
Haak een lossenketting van 130 lossen plus 1 keerlossen met naald 4. Ga
hierna verder in 3,5.
1 t/m 12 toer: 130 vasten met kleur A
13 toer: 130 halves stokjes kleur B
14 toer:130 vasten kleur C
15 toer: 130 halve stokjes kleur B
16 t/m 28 toer: 130 vasten kleur A
29 toer: 3 vasten, 1 verlengde vasten, 2 toeren lager insteken. Herhaal dit de hele toer kleur B aan
het einde nog 2 vasten.
30 t/m 32 toer: 130 vasten kleur A
33 toer: 1 vasten * 1 verlengde vasten 2 toeren lager insteken, 3 vasten*,
herhaal tussen de * tot het einde van de toer in kleur C eindig met 4 vasten
34 t/m 36 toer: 130 vasten kleur A
37 toer: 3 vasten, 1 verlengde vasten, 2 toeren lager insteken. Herhaal dit de
hele toer kleur B eindig met 2 vasten.
38 t/m 49 toer: 130 vasten in kleur A
50 toer: 130 halve stokjes kleur C
51 en 52 toer: 130 vasten in kleur A
53 toer: 130 halve stokjes in kleur B
54 en 55 toer: 130 vasten in kleur A
56 toer: 130 halve stokjes in kleur C
57 t/m 68 toer: 130 vasten in kleur A
69 toer: *5 vasten in de achterste lus, 5 vasten in de voorste lus haken* herhalen, in kleur C
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70 toer:* 5 vasten in de achterste lus, 5 vasten in de voorste lus haken* herhalen, in kleur C
71 toer: *5 vasten in de voorste lus, 5 vast en in de achterste lus haken* herhalen, in kleur A
72 toer: *5 vasten in de voorste lus, 5 vasten in de achterste lus haken* herhalen, in kleur A
73 toer: *5 vasten in de achterste lus, 5 vasten in de voorste lus haken* herhalen, in kleur B
74 toer: *5 vasten in de achterste lus, 5 vasten in de voorste lus hake* herhalenn, in kleur B
75 t/m 84 toer: 130 vasten in kleur A
85 toer: 130 vasten in kleur C
86 toer: 130 halve stokjes kleur B
87 toer: * 1 half stokje, 1 reliëf halfstokje voor*, herhaal dit de hele toer in kleur
B
88 toer: 130 vasten in kleur C
89 t/m 92 toer: 130 vasten in kleur A
93 t/m 105 toer: let op wil je engelse of duitse tekst kijk dan hieronder voor de goede aantal steken
voor en na de tekst!! goede kant van het werk!! Dit is voor de Nederlandse tekst: 34 vasten dan -62steken van onderstaand telpatroon, u begint vanaf de achterkant te haken bij de R de lege vakjes
zijn vasten, en het gekleurde blokje is een popcorn steek (haak 5 onafgemaakte stokjes, zodat je 6
lusjes op de haaknaald hebt, haak dan door alle
lussen, trek de draad stevig aan en houd de bobbel
aan de goede kant van het werk, en haak in de
volgende steek zoals ook op het telpatroon te zien is
een vasten, na het telpatroon nog 34 vasten in kleur
A

Voor degen die een Engelse tekst op de deken willen hebben we SWEET DREAMS gemaakt, toer 93
t/m 105 kan dan met onderstaand telpatroon gehaakt worden. Haak dan 33 vasten, dan het

Deze beschrijving en de bijbehorende foto’s en video’s zijn eigendom van Anetta, Cees en Corrie en alleen bedoeld voor privé-gebruik.
Kopiëren, iets overnemen of aanpassen is niet toegestaan ook stukjes van de beschrijving zonder toestemming van ons is niet toegestaan.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in de werkbeschrijvingen. De beschrijvingen zijn grati s te
downloaden van de Facebook groep HOME of bij www.wolhuisje.nl.

BABY PAKKET CAL ®

Pagina 2 van 29

Compleet

telpatroon van 64 steken en dan 33 vasten

Voor de duitst tekst SCHLAF GUT,
Beginnen met 51 vasten, dan telpatroon en dan 50 vasten haken.

106 t/m 109 toer: 130 vasten in kleur A
110 toer: 130 vasten in kleur B
111 toer: 130 vasten in kleur C
112 toer: 130 vasten in kleur A
113 toer: 130 vasten in kleur C
114 toer: 130 vasten in kleur B
115 t/ m 118 toer: 130 vasten in kleur A
119t/m 131 toer: (voor de engelse en duitse versie zie onderaan) 40 steken vasten nu verder met 51- steken slaapsteken van onderstaand telpatroon, u begint vanaf de achterkant te haken bij de P
de lege vakjes zijn vasten, en het gekleurde blokje is een popcorn steek (haak 5 on afgemaakte
stokjes, zodat u 6 lusjes op de haaknaald hebt, haak dan door alle lussen, trek de draad stevig aan en
houd de bobbel aan de goede kant van het werk en haak in de volgende steek zoals ook op het
telpatroon te zien is een vasten, na het telpatroon nog 39 vasten in kleur A

132 t/m 134toer: 130 vasten in kleur A
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135 toer: 130 vasten in kleur B
136 toer: 130 halve stokjes kleur C
137 toer: * 1 half stokje, 1 reliëf halfstokje voor*, herhaal dit de hele toer in kleur C
138 toer: 130 vasten in kleur B
139 t/m 148 toer: 130 vasten in kleur A
Wil je de engelse tekst SWEET DREAMS, voor toer 119 t/m 131 haak dan eerst 39 vasten dan
onderstaand telpatroon en daarna nog 38 vasten voor de toeren

Voor degene die een duitse tekst hebben we SCHLAF GUT gemaakt, voor de duitse tekst kan 34
vasten dan telpatroon en weer 34 vasten

149 toer: *5 vasten in de voorste lus, 5 vasten in de achterste lus haken*, tussen * herhalen in kleur
B
150 toer: *5 vasten in de voorste lus, 5 vasten in de achterste lus haken* herhalen, in kleur B
151 toer: *5 vasten in de achterste lus, 5 vasten in de voorste lus haken* herhalen, in kleur A
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152 toer: *5 vasten in de achterste lus, 5 vasten in de voorste lus haken* herhalen, in kleur A
153 toer: *5 vasten in de voorste lus, 5 vasten in de achterste lus haken* herhalen, in kleur C
154 toer: *5 vasten in de voorste lus, 5 vasten in de achterste lus haken* herhalen, in kleur C
155 t/m 166 toer: 130 vasten in kleur A
167 toer: 130 hst kleur B
168 en 169 toer: 130 vasten kleur A
170 toer: 130 hst kleur C
171 en 172 toer: 130 vasten kleur A
173 toer: 130 hst kleur 174 t/m 186 toer: 130 vasten in kleur A
187 toer : 1 vasten * 1 verlengde vasten 2 toeren lager insteken, 3 vasten*, herhaal tussen de * tot
het einde van de toer in kleur C eindig met 4 vasten
188 T/m 190 toer: 130 vasten kleur A
191 toer: vasten 3 vasten, 1 verlengde vasten, 2 toeren lager insteken. Herhaal dit de hele toer kleur
B aan het einde nog 2 vasten.
192 t/m 194 toer: 130 vasten in kleur A
195 toer: 1 vasten * 1 verlengde vasten 2 toeren lager insteken, 3 vasten*, herhaal tussen de * tot
het einde van de toer in kleur C eindig met 4 vasten
196 t/m 207 toer: 130 vasten kleur A
208 toer: 130 half stokje kleur C
209 toer: 130 vasten kleur B
210 toer: 130 half stokje kleur C
211 t/m 222 toer: 130 vasten, kleur A
Hecht af en werk alle draden weg!
We gaan nu met de rand beginnen, ga bovenlangs verder
aan de goede kant van het werk, de eerste toer haken we
met kleur A en haaknaald 3, haak nu rondom vasten, boven
en onder 130 vasten, en in iedere hoek 2 vasten, langs de
zijkanten 218 steken! Ik heb eerst tot de helft 109 vasten
gehaakt, en dan de 2e helft 109 vasten, zo weet u of het
mooi uitkomt! Hierna verder met haaknaald 3,52, 3 en 4
toer: kleur A in weeftsteek is 1 vasten dan 1 lossen en 1
overslaan, dit blijven herhalen! In de 2e toer haakt u dan de
vasten in de opening van de lossen. In de hoeken haakt u 1
vasten, 1 lossen en 1 vasten.
5 toer: weefsteek kleur B
6 toer: weefsteek kleur A
7 toer: weefsteek kleur C
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8 toer: weefsteek kleur A
9 toer: weefsteek kleur B
10 toer: weefsteek kleur A
11 toer: weefsteek kleur C
12 toer: weefsteek kleur A
13 toer: weefsteek kleur B
14, 15 en 16 toer: weefsteek kleur A
Hecht af en werk de draadjes weg, en block de deken!

MUTSJE
Benodigdheden Catona 1 kleur A, 1/2 kleur B,1/2 kleur C,
haaknaald 3,
Afkortingen l = lossen, v = vasten, hst = half stokje
Dit mutsje wordt rondom gehaakt zonder de toeren af te sluiten.
En start met 2 lossen of een magische ring. Kleurwisseling in
laatste steek van vorige toer, de doorhaling!
TIP! Het is handig om een draadje van een andere kleur steeds
er tussen mee te laten lopen als je weer een toer rond gehaakt hebt, of een steekmarkeerder te
gebruiken als je de toer rond hebt gehaakt, zo weet je makkelijk dat je weer een rondje hebt gehaakt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Haak 8 hst in een ring Kleur A
Haak in iedere steek 2 hst (16)
Haak in iedere steek een hst en in iedere 2e steek 2 hst (24)
Haak in iedere steek een hst en in iedere 3e steek 2 hst (32)
Haak in iedere steek een hst en in iedere 4e steek 2 hst (40)
Haak in iedere steek een hst en in iedere 5e steek 2 hst (48)
Haak in iedere steek een hst en in iedere 6e steek 2 hst (56)
Haak in iedere steek een hst en in iedere 7e steek 2 hst (64)
Haak in iedere steek een hst en in iedere 8e steek 2 hst (72)
Elke steek een hst (72)
In kleur B elke steek een hst (72)
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12. In kleur C elke steek een v (72)
13. In kleur B elke steek een hst (72)
14 t/m 19 In kleur A elke steek een hst (72)
20. 1 toer vasten, sluit met een hv, hecht af en werk draadjes weg

SCHOENTJES
Benodigdheden Catona 1/2 kleur A, 1/2 kleur B, 1/2 kleur C,
haaknaald 3, Afkortingen l = lossen, hv =halve vasten, v =
vasten, hst = half stokje Als iets tussen ** staat dan dat
herhalen zoveel keer als er bij staat!
ZOOL
Kleur B
1. 14 L, haak 1v in de 2de l vanaf de naald. 6v , 5 hst, 8 hst in de
laatste l
Haak verder aan de andere kant van de lossenketting; 5 hst, 6v.
3V in de laatste steek en sluit de toer met een hv in de eerste v.
(34)
2. 2 l, hst in dezelfde steek. 12 hst, *2 hst in 1*, 6x dan 13 hst, *2
hst in 1*, 2x Sluit de toer met een hv in de eerste hst. (Niet in de
losse)(bovenop 42 lussen)
3. 2 l, hst in dezelfde steek. 12 hst, *2 hst in 1, 1 hst in volgende*, 6x. 13 hst, *2 hst in 1*, 1 hst, 2hst in1 2x.
Sluit de toer met een hv in de eerste hst.(niet in de losse) (bovenop 52 lussen)
4. 2 l, hst in dezelfde steek. 12 hst, *2 hst in 1, 1 hst in volgende 2 steken*, 6x. 14 hst, *2 hst in 1, 1 hst*, 3x.
Sluit de toer met een hv in de eerste hst in de achterste lus. (61)
5. 1 l , Deze toer haak je alleen ,maar in de achterste lus; 1v in dezelfde steek. 60V, sluit de toer met een hv in
de losse.sla de hv van de vorige toer over (61)
6. 1 l, Deze toer weer in beide lussen haken; 1v in dezelfde steek. 60V, haak nu wel de hv en sluit in de 1e hecht
de toer af.(62)
SCHOEN
We gaan verder in kleur A
Vouw de zool dubbel en tel vanaf het midden in de neus 10 steken terug (breedste kant). Ook aan
de andere kant 10 steken terug tellen, dus 20 steken. Zet hier eventueel markeerders.
1.We haken deze toer in achterste lus. Hecht aan in de 11de steek, zonder hier een
vaste in te haken! Haak in de volgende steken 1v tot de steek vóór de andere markeerder, keer om. (41,
zonder de steek van aanhechten)
2.Haak 1l , die steek overslaan, 1v in de volgende steek. 1V in elke steek tot je de steek tegenkomt van je
aanhechting in toer 1. Hier haak je niet op, keer om. (40)
3. Haak 3 l, sla de steek met je begin losse over, de volgende ook. 1V in de volgende 35v. Nu gaan we de
opening voor de veter maken, Keer om, 3 l, sla de steek ernaast aan de rechterkant over. Steek je naald via de
voorkant van je werk in de laatste steek en haak een hv. (36v)
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4. Haak 3 hv in de 3 losse. Haak 1v in de laatste v van toer 3, 35v en keer om. (36)
5. Haak 3 l, sla de steek met je begin losse over en de steek erna ook. 1V in de
volgende, 31v. Keer om, 3 l , sla de steek ernaast aan de rechterkant over. Steek je
naald via de voorkant in de laatste steek en haak een hv. (32v)
6. Haak 3 hv in de 3 losse. Haak 1v in de laatste v van toer 5, 31v en keer om.(32)
7. Haak 3l , sla de steek met je begin losse over en de steek erna ook. 1V in de
volgende, 27v. Keer om, 3 l, sla de steek ernaast aan de rechterkant over. Steek je
naald via de voorkant van je werk in de laatstee steek en haak een hv. (32v)
8. Haak 3 hv in de 3 losse. Haak 1v in de laatste v van toer 7, 27v en keer om.
9.Haak 3l, die steek en de volgende overslaan. 1V in de volgende steek, 23v en
om keren, 3 l, sla de steek ernaast aan de rechterkant over. Steek je naald via
de voorkant van je werk in de laatste steek en haak een hv.
10. Haak 3 hv in de 3 losse. Haak 1v in de eerste v van toer 9, 24v.
11. Haak over de bovenste rand nog een toer v
NEUS SCHOEN
Kleur C Iedere toer keren, NIET rond haken
1. haak 4v. in een ring (4)
2. haak 1 l, *2v in 1*, 4x (8)
3. haak 1 l *2v in 1, 1v in volgende*, 4x (12)
4. haak 1 l *2v in 1, 1v in volgende 2*, 4x (16)
5. haak 1 l, *2v in 1, 1v in de volgende 3*, 4x (20)
6. haak 1 l, 1v in volgende 9. 2v in 1, 1v in volgende 10. (21)
7.Neem nu de schoen en haak met hv de neus in de schoen
8. ga nu verder met een vaste bovenop de rechte kant van het halve rondje, zie
foto hiernaast
En haak 10 v verdeeld over de rechte kant.
9 t/m 24. haak 1 l, 10v.
25. Omkeren zonder losse, eerste steek overslaan en 1v in de volgende steek.
8V en een hv in de laatste steek.
26. Omkeren zonder losse, eerste steek overslaan en 1hv in de volgende steek 6V, hv in de laatste steek hv.
Hecht af.
SCHOENVETER
Met kleur B
Haak 150 losse rijg de veter in de schoen,
haak zo ook het 2e schoentje.

Tutkonijntje
Benodigdheden Catona 1 kleur A, 1 kleur B, 1/2 kleur C, haaknaald 2,5 , 3,5 en 4, 2 oogjes 6mm en
vulling.
Tips- gebruik steekmarkeerder of een draadje als je de losse onderdelen van het konijntje haakt om
zo te weten als je weer rond bent.
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Een ring haken kan met de magische ring, of haak 2 losse en steek in de eerste losse, dit is dan de
ring.
Denk er aan bij het doekje, dat je een keerlosse haakt,bij het heen en weer
haken, en in de eerste steek dan weer een vasten, bij een half stokje 2
keerlosse.
Afkortingen l = lossen, v = vasten, hst = half stokje in het rond haken zonder
af sluiten per toer!
KOPJE
Deze wordt gehaakt met haaknaald 2,5 en kleur B, haak een ketting van 7 l,
1.haak vanaf de 2e l 5v, in de laatste steek 2 v, haak nu verder aan de andere
kant van de lossenketting 5v zodat het een ovaal wordt. (12)
2. 2 v in de 1e 5e 6e 7e 11e en 12e vasten alle andere 1 v (18)
3. vasten en in elke 3e steek 2 vasten (24)
4. vasten en in elke 4e steek 2 vasten (30)
5. vasten en in elke 5e steek 2 vasten (36)
6. vasten en in elke 6e steek 2 vasten (42)
7. vasten en in elke 7e steek 2 vasten (48)
8 t/m 14: 48 v
15. vasten en haak elke 7/8 steken samen (42)
16. vasten en haak elke 6/7 steken samen (36)
17. vasten en haak elke 5/6 steken samen (30)
18. vasten en haak elke 4/5 steken samen (24) zet de oogjes tussen toer
10 en 11 met een tussenruimte van 9 steken op het hoofd en vul de kop
op.
19. vasten en haak elke 3/4 steken samen (18)
20. vasten en haak elke 2/3 steken samen (12)
21. Haak iedere steek samen (6)
Hecht af, trek de draad door de laatste steken en naai met kleur C een neusje op
het kopje.

ARM
1. Kleur B Haak 6 vasten in een ring
2. In iedere steek 2 v (12)
3. Vasten en in elke 2e steek 2 v (18)
4. 18 v (18)
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5. 18 v (18)
6. 18 v (18)
7. vasten en haak 8/9 samen en 17/18 samen (16)
8. t/m 12 haak v verder in kleur C (16)
13. vasten en haak 7/8 samen en 15/16 samen (14)
14. t/m 17 14 v (14)
18. vasten en haak 6/7 samen en 13/14 samen (12)
19. 12v (12) vul het armpje licht op
20. leg het armpje plat en haak het bovenaan met 5 vasten dicht
21. 5 v, hecht af en laat draad hangen om de armen aan te naaien.
Haak zo ook het 2e armpje en haak ze met hv aan elkaar.
OOR
1. Kleur B Haak 6 vasten in een ring
2. In iedere steek 2 v (12)
3. Vasten en in elke 2e steek 2 v (18)
4. 18 v (18)
5. vasten, en dan 2 v in de 9e en 18e vasten (20)
6 t/m 10. 20 v
11. vasten en haak elke 9/10 en 19/20 steken samen (18)
12 t/m 14. 18 v
15.vasten en haak elke 8/9 en 17/18 steken samen (16)
16 t/m 20.16 v
21. vasten en haak elke 7/8 en 15/16 steken samen (14)
22 t/m 25 14v
26. vasten en haak elke 6/7 en 13/14 steken samen (12)
27 en 28. 12v
29. leg tegen elkaar en met 5 v samen haken
30. 5v en hecht af, laat een stukje draad hangen om ze aan te naaien
Haak zo ook het 2e oortje en naai deze boven op het kopje en naai de
armpjes onder het kopje.
DOEKJE
Haak lossen ketting op naald 4 in kleur A van 35 lossen + 1 keer lossen, ga
hierna verder met haaknaald 3,5
1 t/m 8. 35 v kleur A
9. 35 halve stokjes kleur B
10. 35 vasten kleur C
11. halve stokjes kleur B
12 t/m 20. 35 vasten kleur A
21. 3 v, 1 verlengde vasten, 2 toeren lager insteken. Herhaal dit de hele toer kleur B, eindig met
3v
Deze beschrijving en de bijbehorende foto’s en video’s zijn eigendom van Anetta, Cees en Corrie en alleen bedoeld voor privé-gebruik.
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22 t/m 24. 35 vasten kleur A
25. 1 vasten * 1 verlengde vasten 2 toeren lager insteken, 3
vasten*, herhaal tussen de * tot het einde van de toer in kleur C
eindig met 1v.
26 t/m 28. 35 vasten kleur A
29. 3 vasten, 1 verlengde vasten, 2 toeren lager insteken. Herhaal
dit de hele toer kleur B, eindig met 3v.
30 t/m 37. 35 v kleur A
Haak nu als u aan het einde van de toer bent de hoek om en haak
aan de zijkant verdeeld 35 vasten, onderaan ook 35 vasten en de
andere zijkant en bovenkant ook 35 vasten, in de hoeken 2
vasten. Blijf rond verder haken zonder iedere toer te sluiten.
Ga verder in de weefsteek (= 1 vasten 1 lossen, en dit herhalen)
en in iedere hoek een vasten, 1 lossen en 1 vasten. 2 toeren in
kleur A, 1 toer in kleur C, 1 toer kleur A, 1 toer kleur B, en de
laatste toer kleur A en haak deze laatste toer een beetje strak, sluit met een hv.
Draad afhechten!
Naai nu het tutdoekje tussen de armpjes.

KRUIKENZAK Haak de kruik van KATOEN
Benodigdheden Catona 1 kleur A, 2 kleur B, 1/2 kleur C, haaknaald 3, kumihimo schijf, vulling zijn
volgende keer nodig.(niet te los haken, meet om een kruik)
Afkortingen l = lossen, v = vasten, hst = half stokje, we starten met een magische ring of 2 lossen. We
haken in het rond door, dus niet per toer met hv sluiten
We beginnen met kleur A
1.Haak 6 v in de ring (6)
2. in elke steek 2 vasten (12)
3. vasten en in elke 2e steek 2 vasten (18)
4. vasten en in elke 3e steek 2 vasten (24)
5. vasten en in elke 4e steek 2 vasten (30)
6. vasten en in elke 5e steek 2 vasten (36)
7. vasten en in elke 6e steek 2 vasten (42)
8. vasten en in elke 7e steek 2 vasten (48)
9. vasten en in elke 8e steek 2 vasten (54)
10. vasten en in elke 9e steek 2 vasten (60)
Deze beschrijving en de bijbehorende foto’s en video’s zijn eigendom van Anetta, Cees en Corrie en alleen bedoeld voor privé-gebruik.
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11. vasten en in elke 10e steek 2 vasten (66)
12. vasten in de achterste lus (66)
13. elke steek vasten en meerder door 2 vasten in de 33 en 66 e steek (68)
14 t/m 19 vasten
20. halve stokjes kleur B (68)
21. vasten kleur C (68)
22. halve stokjes kleur B (68)
23 t/m 33. vasten kleur A
34 3 vasten, 1 verlengde vasten, 2 toeren lager insteken. Herhaal dit de hele toer kleur B
35 t/m 37. vasten kleur A
38. 2 vasten * 1 verlengde vasten 2 toeren lager insteken, 3 vasten*,
herhaal tussen de * tot het einde van de toer in kleur C eindig met 1
vasten
39 t/m 41. vasten kleur A
42. 3 vasten, 1 verlengde vasten, 2 toeren lager insteken. Herhaal dit
de hele toer kleur B
43 t/m 47. vasten in kleur A
48 t/m 74. vasten kleur B
75 t/m 84. Vasten kleur A
85. vasten maar haak de volgende steken samen 15/16 , 31/ 32,
50/51 en 65/66 (64)
86. *6 v. 2 l sla ook 2 steken over* herhaal dit tot het einde (64) is
toer voor gaatjes om koord door te rijgen
87.haak in iedere vasten van de vorige toer een vasten en ook 2
vasten op de 2 lossen van de vorige toer (64)
88 t/m 90 vasten, sluit met een hv en hecht af.
OREN
1. Kleur B Haak 6 vasten in een ring
2.In iedere steek 2 v (12)
3,Vasten en in elke 2e steek 2 v (18)
4.Vasten en in elke 3e steek 2 v (24)
5.Vasten en in de 12e en 24e steek 2v (26)
6.Vasten en in de 13e en 26e steek 2v (28)
7.t/m 12 haak v (28)
13.vasten en haak 13/14 samen en 27/28 samen (26)
14t/m 16 vasten (26)
17. vasten en haak 12/13 samen en 25/26 samen (24)
18 t/m 22. vasten(24)
Deze beschrijving en de bijbehorende foto’s en video’s zijn eigendom van Anetta, Cees en Corrie en alleen bedoeld voor privé-gebruik.
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23. vasten en haak 11/12 samen en 23/24 samen (22)
24 t/m 26. Vasten (22)
27. vasten en haak 10/11 samen en 21/22 samen (20)
28 t/m 30. Vasten (20)
31. vasten en haak 9/10 samen en 19/20 samen (18)
32 t/m 35. Vasten (18)
36. leg het oortje op elkaar en haak de bovenkant samen met 9 v
37. vasten (9) en hecht af
Haak zo ook het 2e oor en naai deze op de zijkant op de toeren van kleur B 5e
van de bovenkant
POOTJES
1. Kleur B Haak 6 vasten in een ring
2. In iedere steek 2 v (12)
3. Vasten en in elke 2e steek 2 v (18)
4. Vasten en in elke 3e steek 2 v (24)
5. t/m 8. Vasten (24)
9. vasten en haak elke 11/12 en 23/24 steken samen (22)
10. vul het pootjes ligt op en leg ze plat, haak nu met 11 vasten dicht, hecht af en laat langere draad
eraan voor het vastnaaien.
Haak zo 4 pootjes.
Doe dit als volgt: houd de toerwissels midden achter van de kruikenzak en vouw de kruikenzak
dubbel middenvoor op de midden achternaad. Zodat deze plat ligt en middenvoor in het midden.
Tel vanuit middenvoor, zowel links als rechts 2 vasten, zodat er een tussenruimte komt van 4 vasten!
Naai dan aan beide zijde van de 4 vasten op de achteringestoken rand vasten die je gehaakt hebt.
Bepaal ook de zijkant van de kruikenzak, en naai 2 pootjes aan de zijkanten net onder de brede witte
rand. Zie ook foto hierboven!!
OGEN
Haak 8 halve stokjes in de ring, kleur A
sluit met hv en naai de ogen op de twaalfde witte toer met een tussenruimte van 10 steken, en
borduur een neus in kleur C onder de ogen.
KOORD
Knip van kleur A 4 draden van 1,25m kleur B en C 2 draden van 1,25 m, knoop deze aan elkaar. Leg
de knoop in het gat van de kumihimoschijf.
Leg 1 draad van kleur A voor de 1 en 1 na de 1, een kleur B voor de 9 kleur C na de 9, kleur A voor en
na de 16, en kleur B voor de 25 en C na de 25.
Deze beschrijving en de bijbehorende foto’s en video’s zijn eigendom van Anetta, Cees en Corrie en alleen bedoeld voor privé-gebruik.
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Neem de draad na de 1 en leg deze onder VOOR de 16 (15), neem dan de draad
achter de 16 en leg deze voor de 1 (32)
Draai hierna de schijf een kwartslag tegen de klok in, neem de draad na de 24,
en leg deze voor de 8 (7), neem dan de draad na de 8 en leg deze voor de 24 (23)
Draai op deze manier de schijf iedere keer een kwartslag tegen de klok in en leg de draden naar de
overkant.
Op internet zijn hier ook meerdere filmpjes van te zien (zoek op kumihimo koord)
Knoop zo de hele draad, en rijg deze door de kruikenzak. Ongeveer 50 cm koord, lukt dit niet draai
dan met de hand een koord.
Veel succes!

Muziekmobiel Meisjes
Benodigdheden Catona totaal mobiel 1 kleur A, 3 kleur B, 1 kleur C, haaknaald 2,5 , 8 oogjes 6mm,
mobiel, 2 babyballen en vulling.
Gebruik een steekmarkeerder of een draadje om duidelijk te weten als je de toer gehaakt hebt!
Afkortingen l = lossen, v = vasten, hst = half stokje
Draai een koord van 2 draden kleur C van 3 meter per draad, dit is om de figuurtjes aan de mobiel te
hangen.
KOPJE kleur B

Deze beschrijving en de bijbehorende foto’s en video’s zijn eigendom van Anetta, Cees en Corrie en alleen bedoeld voor privé-gebruik.
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Deze wordt gehaakt met haaknaald 2,5 en kleur B, haak een ketting van 7 l,
1.haak vanaf de 2e l 5v, in de laatste steek 2 v, haak nu verder aan de
andere kant van de lossenketting 5v zodat het een ovaal wordt. (12)
2. 2 v in de 1e 5e 6e 7e 11e en 12e vasten alle andere 1 v (18)
3. vasten en in elke 3e steek 2 vasten (24)
4. vasten en in elke 4e steek 2 vasten (30)
5. vasten en in elke 5e steek 2 vasten (36)
6. vasten en in elke 6e steek 2 vasten (42)
7. vasten en in elke 7e steek 2 vasten (48)
8 t/m 14: 48 v
15. vasten en haak elke 7/8 steken samen (42)
16. vasten en haak elke 6/7 steken samen (36)
17. vasten en haak elke 5/6 steken samen (30)
18. vasten en haak elke 4/5 steken samen (24) zet de oogjes tussen toer 10 en
11 met een tussenruimte van 9 steken.
19. vasten en haak elke 3/4 steken samen (18)
20. vasten en haak elke 5/6 steken samen (15) en hecht af met hv laat draad
hangen om aan het lijf te naaien
Borduur met kleur C een neusje op het kopje, toer lager als de oogjes midden
ertussen.
OOR kleur B
1. Kleur B Haak 6 vasten in een ring
2. In iedere steek 2 v (12)
3. Vasten en in elke 2e steek 2 v (18)
4. 18 v (18)
5. 2 v in de 9e en 18e vasten alle andere 1 v (20)
6t/m 10. 20 v
11. vasten en haak elke 9/10 en 19/20 steken samen (18)
12 t/m 14. 18 v
15.vasten en haak elke 8/9 en 17/18 steken samen (16)
16 t/m 20.16 v
21. vasten en haak elke 7/8 en 15/16 steken samen (14)
22 t/m 25 14v
26. vasten en haak elke 6/7 en 13/14 steken samen (12)
27 en 28. 12v
29. leg tegen elkaar en met 5 v samen haken
Deze beschrijving en de bijbehorende foto’s en video’s zijn eigendom van Anetta, Cees en Corrie en alleen bedoeld voor privé-gebruik.
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30. 5v en hecht af
Haak zo ook het 2e oortje en naai deze boven op het kopje
STRIKJE Kleur A
Haak een ketting van 10 lossen, dit is incl de keerlossen
Haak 5 toeren van 9 vasten. Hecht af en laat een stuk draad hangen, ga door uw haakwerk heen
langs de bovenkant naar het midden van de strik, rijg nu naar beneden en trek dit lichtjes aan zodat
het midden iets in elkaar gaat, wikkel de draad er een paar keer omheen en zet het strikje vast tegen
het oor aan.
LIJF Kleur A
1. Kleur A Haak 6 vasten in een ring
2. in iedere steek 2 v (12)
3. vasten en in elke 2e steek 2 vasten (18)
4. vasten en in elke 3e steek 2 vasten (24)
5. vasten en in elke 4e steek 2 vasten (30)
6. vasten en in elke 5e steek 2 vasten (36)
7. vasten en in elke 6e steek 2 vasten (42)
8/10 42 vasten
11. 42 vasten in de achterste lus
12. vasten en haak
elke 6/7 steken samen
(36)
13. vasten en haak
elke 5/6 steken samen
(30)
14. vasten en haak elke 4/5 steken samen (24)
15. 24 vasten
16. vasten en haak elke 3/4 steken samen (18)
17. vasten en haak elke 5/6 steken samen (15) sluit met hv en hecht af
18 hecht nu aan met kleur C bij toer 11 en haak 42 vasten in de voorste lus
19 t/m 21. haak vasten en in elke 2e vasten 2 v, in laatste toer afhechten met hv en stop de draad
weg!
ARM
1.Kleur B Haak 6 vasten in een ring
2.In iedere steek 2 v (12)
3.12 vasten
4.Haak in elke steek een vasten. Maar haak de 5/6 samen en 11/12 samen (10)
Deze beschrijving en de bijbehorende foto’s en video’s zijn eigendom van Anetta, Cees en Corrie en alleen bedoeld voor privé-gebruik.
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5.Haak met kleur A verder 10 v
6 t/m 8. 10 v
9. vul de armpjes ligt op en haak deze dicht door het op elkaar te leggen, en met 4 vasten dicht
haken, hecht af, laat een wat langere draad hangen om het aan het lijf te naaien. Haak zo ook een
tweede arm, naai de arm over dwars aan het lijf aan beide zijkanten van het lijf zodat de armpjes
naar voren steken, begin bij de 2e toer vanaf de bovenkant.
STAART kleur B
1. Kleur B Haak 6 vasten in een ring
2. in iedere steek 2 v (12)
3 t/m 4. 12 v
5. vasten en haak elke 2/3 samen (8) hecht af met hv en vul het op en
naai de staart tussen de 5/7 toer midden achter
BENEN kleur B
haak een ketting van 7 l,
1.haak vanaf de 2e l 5v, in de laatste steek 2 v, haak nu verder aan de
andere kant van de lossenketting 5v zodat het een ovaal wordt. (12)
2. vasten en haak in de 1e 6e 7e en 12e 2v (16)
3. vasten en haak in de 8e 9e en 10e 2v (19)
4. vasten en haak de 8/9 10/11 en 12/13 samen (16)
5. vasten en haak de 1/2 7/8 9/10 11/12 en 15/16 samen (11)
6 / 7. 11 vasten, hecht de laatste toer af met hv (laat stuk draad eraan
zitten om vast te naaien) en vul de beentjes op en naai de beentjes aan
de voorkant tussen toer 6 en 10. Haak zo ook het andere beentje.
Neem nu 23 cm van het koord en zorg dat er aan het uiteinde een knoop
zit, steek dit door het midden van het kopje en ook door het gaatje van
de mobiel, leg daar ook een knoopje in en vul de kop en het lijf op, naai
deze 2 aan elkaar.
Haak zo ook het 2e meisje maar doe voor kleur A = C en kleur C = A en
hang deze tegenover het andere meisje.

Muziekmobiel Jongen
KOPJE kleur B
Deze wordt gehaakt met haaknaald 2,5 en kleur B, haak een ketting van 7 l,
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1.haak vanaf de 2e l 5v, in de laatste steek 2 v, haak nu verder aan de
andere kant van de lossenketting 5v zodat het een ovaal wordt. (12)
2. 2 v in de 1e 5e 6e 7e 11e en 12e vasten alle andere 1 v (18)
3. vasten en in elke 3e steek 2 vasten (24)
4. vasten en in elke 4e steek 2 vasten (30)
5. vasten en in elke 5e steek 2 vasten (36)
6. vasten en in elke 6e steek 2 vasten (42)
7. vasten en in elke 7e steek 2 vasten (48)
8 t/m 14: 48 v
15. vasten en haak elke 7/8 steken samen (42)
16. vasten en haak elke 6/7 steken samen (36)
17. vasten en haak elke 5/6 steken samen (30)
18. vasten en haak elke 4/5 steken samen (24) zet de oogjes tussen toer 10 en 11 met een
tussenruimte van 9 steken. En doe de babybal in het kopje.
19. vasten en haak elke 3/4 steken samen (18)
20. vasten en haak elke 5/6 steken samen (15) en hecht af met hv laat draad hangen om aan het lijf
te naaien
Borduur met kleur C een neusje op het kopje, toer lager als de oogjes midden ertussen.
OOR kleur B
1. Haak 6 vasten in een ring
2. In iedere steek 2 v (12)
3. Vasten en in elke 2e steek 2 v (18)
4. 18 v (18)
5. 2 v in de 9e en 18e vasten alle andere 1 v (20)
6 t/m 10. 20 v
11. vasten en haak elke 9/10 en 19/20 steken samen (18)
12 t/m 14. 18 v
15.vasten en haak elke 8/9 en 17/18 steken samen (16)
16 t/m 20.16 v
21. vasten en haak elke 7/8 en 15/16 steken samen (14)
22 t/m 25 14v
26. vasten en haak elke 6/7 en 13/14 steken samen (12)
27 en 28. 12v
29. leg tegen elkaar en met 5 v samen haken
30. 5v en hecht af
Haak zo ook het 2e oortje en naai deze boven op het kopje
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LIJF Kleur A
1. Kleur A Haak 6 vasten in een ring
2. in iedere steek 2 v (12)
3. vasten en in elke 2e steek 2 vasten (18)
4. vasten en in elke 3e steek 2 vasten (24)
5. vasten en in elke 4e steek 2 vasten (30)
6. vasten en in elke 5e steek 2 vasten (36)
7. vasten en in elke 6e steek 2 vasten (42)
8/10 42 vasten
11. Ga verder met kleur C 42 vasten in de achterste lus
12. vasten en haak elke 6/7 steken samen (36)
13. vasten en haak elke 5/6 steken samen (30)
14. vasten en haak elke 4/5 steken samen (24)
15. 24 vasten
16. vasten en haak elke 3/4 steken samen (18)
17. vasten en haak elke 5/6 steken samen (15) sluit met hv en hecht af
ARM
1.Kleur B Haak 6 vasten in een ring
2.In iedere steek 2 v (12)
3.12 vasten
4.Haak in elke steek een vasten. Maar haak de 5/6 samen en 11/12 samen (10)
5.Haak met kleur C verder 10 v
6 t/m 8. 10 v
9. vul de armpjes ligt op en haak deze dicht door het op elkaar te leggen en met 4 vasten dicht haken,
hecht af, laat een wat langere draad hangen om het aan het lijf te naaien. Haak zo ook een tweede
arm, naai de arm over dwars aan het lijf aan beide zijkanten van het lijf zodat de armpjes naar voren
steken, begin bij de 2e toer vanaf de bovenkant.
STAART kleur B
1. Haak 6 vasten in een ring
2. in iedere steek 2 v (12)
3 t/m 4. 12 v
5. vasten en haak elke 2/3 samen (8) hecht af met hv en vul het op en naai de staart tussen de 5/7
toer midden achter
BENEN kleur B
haak een ketting van 7 l,
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1.haak vanaf de 2e l 5v, in de laatste steek 2 v, haak nu verder aan de andere kant van de
lossenketting 5v zodat het een ovaal wordt. (12)
2. vasten en haak in de 1e 6e 7e en 12e 2v (16)
3. vasten en haak in de 8e 9e en 10e 2v (19)
4. vasten en haak de 8/9 10/11 en 12/13 samen (16)
5. vasten en haak de 1/2 7/8 9/10 11/12 en 15/16 samen (11)
6 / 7. Ga verder in kleur A 11 vasten, hecht de laatste toer af met hv en vul de beentjes op en naai de
beentjes aan de voorkant tussen toer 6 en 10. Haak zo ook het andere beentje.

Pet met kleur A
Deze wordt gehaakt met haaknaald 2,5 en kleur A, haak een ketting van 7 l,
1.haak vanaf de 2e l 5v, in de laatste steek 2 v, haak nu verder aan de andere
kant van de lossenketting 5v zodat het een ovaal wordt. (12)
2. 2 v in de 1e 5e 6e 7e 11e en 12e vasten alle andere 1 v (18)
3. vasten en in elke 3e steek 2 vasten (24)
4. vasten en in elke 4e steek 2 vasten (30)
5. 11vasten, 6 lossen,sla nu 5 v van de vorige toer over 11v, 3l.
6.3l, in de 3e steek van de vorige toer v, 4e steek v. 5e steek 2v, 4 vasten, 2v in 1
steek, 1v, haak nu 6v over de kettinglossen van de vorige toer.2v, 2v in 1steek,
4v, 2v in 1 steek, 3v, 4v op de kettinglossen.
7.2 v op de kettinglossen, verder met vasten en in iedere 6e steek 2v (41)
8. vasten en in elke 7e steek 2 vasten (48)
9. we gaan nu verder met de klep, 4hv,12v in de voorste lus haken, werk keren
10. 1l, sla de eerste steek over en haak 10v, keren
11. 1l, sla de eerste steek over en haak 1hv, 7v, 1hv,keren
12, 1l, sla de eerste steek over en haak 1hv, 5v, 1hv,hecht af.
Hecht nu aan de zijkant aan aan de goede kant van de pet, en haak rondom de
onderrand van de pet 1 toer vasten, en sluit met een hv, en hecht af!
Neem nu 23 cm van het koord en zorg dat er aan het uiteinde een knoop zit,
steek dit door het midden van het kopje,en de pet, en ook door het gaatje van
de mobiel, leg daar ook een knoopje in en vul de kop en het lijf op, naai deze 2
aan elkaar.
Haak zo ook het 2e Jongetje maar doe voor kleur A =C en kleur C = A
BAL met kleur A
1. Kleur A Haak 6 vasten in een ring
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2. in iedere steek 2 v (12)
3. vasten en in elke 2e steek 2 vasten (18)
4. vasten en in elke 3e steek 2 vasten (24)
5. vasten en in elke 4e steek 2 vasten (30)
6. vasten en in elke 5e steek 2 vasten (36)
7. vasten en in elke 6e steek 2 vasten (42)
8 t/m 9. 42 vasten
10. met kleur B 42 vasten
11 kleur C 42 vasten
12. kleur B 42 vasten
13 t/m 14. Kleur A 42 vasten
15. vasten en haak elke 6/7 samen (36)
16. vasten en haak elke 5/6 samen (30)
17. vasten en haak elke 4/5 samen (24)
18. vasten en haak elke 3/4 samen (18) bal opvullen
19. vasten en haak elke 2/3 (12)
20. haak elke steek samen (6)
21.haak elke steek samen. En sluit met hv, hecht af
Knip nu een korter koord in een lengte wat je zelf leuk vind en leg de knoop in de opening en naai
deze met de afhechtdraad vast, maak het koord ook aan het middelste haakje vast en draaien
maar!!!

KLEDINGHANGER
Benodigdheden Kleur ½ bol A, 1 bol B en ½ bol C en 2 oogjes 6mm haaknaald 3 en 2,5,
babykledinghanger, vulling. Gebruikte steken: l. = losse hv. = halve vaste v.= vaste stk.= stokje, let op
dat u met vasten haken bij het keren 1 keerlossen haakt!
HANGER
Begin met een ketting van 16 l. en 1 keerlosse.
Kleur A naald 3
Haak iedere toer 16v en een keerlosse!
1 t/m 8. v. kleur A
9. v. kleur B.
10. v kleur C
11. v kleur B
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12 t/m 23. v kleur A
24. v kleur C
25. v kleur B
26. v kleur C
27 t/m 46. v, kleur A, meet of bij 36 toeren het middelpunt is bereikt, hier
anders meer of minder toeren haken.(vanaf middelpunt wordt als volgt in
spiegelbeeld gehaakt)
47. v kleur C
48. v kleur B
49. v kleur C
50 t/m 61. v kleur A
62. v. kleur B.
63. v kleur C
64. v kleur B
65 t/m 72. v in kleur A, en hecht af, knip de draad nog niet af. Vouw het lapje dubbel en naai met
naald (of halve vasten) alleen de zijkanten dicht, keer het lapje om
zodat het naadje aan de binnenkant valt. Zoek het midden op van je
lapje en prik daar je hanger doorheen zodat het lapje om je hangertje
valt. Zet het lapje met v. aan elkaar.
Konijntje:
Arm (2x) kleur B haaknaald 2,5
Begin met 6 v. in een ring
1. *1 v., 2 v. in volg. st.* Herh. *-* (9 v.)
2 t/m 3. 9 v.
4. verder met kleur C *1 v., 2 st. samen haken* Herh. *-* (6 v.)
5e t/m 8e. 6 v. Hecht af.
Zet de armpjes ongeveer 0,5 cm. vanaf de hanger aan beide kanten bovenop vast.
Kop
Deze wordt gehaakt met haaknaald 2,5 en kleur B, haak een ketting van 7 l,
1.haak vanaf de 2e l 5v, in de laatste steek 2 v, haak nu verder aan de andere kant van de
lossenketting 5v zodat het een ovaal wordt. (12)
2. 2 v in de 1e 5e 6e 7e 11e en 12e vasten alle andere 1 v (18)
3. vasten en in elke 3e steek 2 vasten (24)
4. vasten en in elke 4e steek 2 vasten (30)
5e t/m 7e toer: 30 v.
8. vasten en haak elke 4/5 steken samen (24)
9. vasten en haak elke 3/4 steken samen (18)
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Zet de oogjes tussen de 5 en 6e toer en 7 steken er tussen
10. vasten en haak elke 2/3steken samen (12)
Borduur het neusje met kleur C midden onder de ogen en vul de kop op
11. haak elke steek samen (6)
12. haak elke steek samen (3) , sluit met halve vasten en hecht af!
Steek de haak door de kop en naai deze ook vast aan de hanger boven
de armpjes.
Oor (2x) Kleur B
1.Haak 6v in een ring
2. 6v
3. vasten en in elke 2v haak je 2 vasten (9)
4. 9 vasten
5. Vasten en haak elke 2/3 vasten samen
6 t/m 9. Haak 6 vasten
10 leg het oortje plat en haak dicht met 2v
11. vasten (2) hecht af
Zet de oortjes op het kopje.

Bal
Benodigdheden: kleur 1 bol A, ½ bol B en ½ bol, babybel, vulling, en haaknaald 2,5
BEGIN MET EEN RING, gebruik de magische ring of 2 lossen.
1e toer: met kleur A, haak 5 vasten in de ring, sluit de toer (=5)
2e toer: beginmet 1 losse, haak* 2 vasten in iedere steek* nog 4 keer sluit de toer met hv (=10)
3e toer: 1l , dan * 1v, 1l, 1v, in de eerste , 1V *, herhaal dit tussen de * nog 4 keer. En sluit met hv.
4e toer: 1 l, 1v in de zelfde steek, * 1v, 1 l, 1v, in 1 steek, 3v *(let op eerste steek zit direct in de hoek
steek van degene die u net heeft gedaan), herhaal dit nog 4 keer alleen bij de laatste 3v is het nog 1
vasten, tussen alle hoeklossen zitten nu 5 vasten gehaakt! Sluiten met hv.in de eerste v
5e toer: verder in kleur B 1 l, 1 v in dezelfde steek, 1v, * 1v, 1 l, 1v, in 1 steek, 5v *(let op eerste steek
zit direct in de hoek steek van degene die u net heeft gedaan), herhaal dit nog 4 keer alleen bij de
laatste 5v is het nog 2 vasten, tussen alle hoeklossen zitten nu 7 vasten gehaakt! Sluiten met hv.in de
eerste v.
6e toer: verder in kleur C 1 l, 1 v in dezelfde steek, 2 v, * 1v, 1 l, 1v, in 1 steek, 7v *(let op eerste steek
zit direct in de hoek steek van die je net hebt gedaan), herhaal dit nog 4 keer alleen bij de laatste 5v
is het nog 3vasten, tussen alle hoeklossen zitten nu 9 vasten gehaakt! sluiten met 1 hv in de eerste
vaste.
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7e toer: verder in kleur A 1 l, 1 vasten in dezelfde steek 3v, * 1v, 1 l, 1v, in 1 steek, 9v *(let op eerste
steek zit direct in de hoek steek van degene die u net heeft gedaan), herhaal
dit nog 4 keer alleen bij de laatste 9v is het nog 4vasten, tussen alle
hoeklossen zitten nu 11 vasten gehaakt! sluiten met 1 hv in de eerste vaste. En
hecht af.
Haak op deze manier 12 van deze 5
hoekjes!
We naaien de blokjes aan elkaar, leg de
goede kanten tegen elkaar, en naai van
allebei de blokjes de achterste lusjes aan
elkaar, zodat het er zo als op de foto hiernaast uit komt te zien, naai zo de
blokjes aan alle kanten aan elkaar, dan ontstaat vanzelf de bal, keer het
werk om voordat je de laatste dicht naait vul je de bal op en doe je de
babybel in de bal!

Rammelaar Konijn
Benodigdheden: kleur A, B ieder ½ bol, en restje kleur C of halve bol, babybel, vulling, 2
oogjes 6mm en haaknaald 2,5. Afkortingen l = lossen, hv =halve vasten, v = vasten
Handvat:
Haak met kleur A een ketting van 18 lossen, en sluit dit tot een ring met een hv, haak nu
59 toeren vasten, in het rond, (gebruik een steekmarkeerder of een draadje om te zien
dat je de toer weer rond hebt gehaakt). En vul dit stevig op, Leg hem nu dubbel zoals op
de foto, en haak het met 4 vasten aan elkaar. Nu haken we verder rondom de 2 uiteinde
als volgt, 13 vasten, 2 vasten samenhaken, en 13 vasten en weer 2 samenhaken (eerste
van volgende toer).(27)
Haak nu rondom vasten en elke 3e en 4e steek samen haken, eindig met 3v.(21)
Haak nu rondom vasten en elke 2e en 3e steek samen haken (14), hecht af met hv
en vul nog verder op.
Kopje:
Deze wordt gehaakt met haaknaald 2,5 en kleur B, haak een ketting van 7 l,
1.haak vanaf de 2e l 5v, in de laatste steek 2 v, haak nu verder aan de andere kant
van de lossenketting 5v zodat het een ovaal wordt. (12)
2. 2 v in de 1e 5e 6e 7e 11e en 12e vasten alle andere 1 v (18)
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3. vasten en in elke 3e steek 2 vasten (24)
4. vasten en in elke 4e steek 2 vasten (30)
5. vasten en in elke 5e steek 2 vasten (36)
6. vasten en in elke 6e steek 2 vasten (42)
7. vasten en in elke 7e steek 2 vasten (48)
8 t/m 14: 48 v
15. vasten en haak elke 7/8 steken samen (42)
16. vasten en haak elke 6/7 steken samen (36)
17. vasten en haak elke 5/6 steken samen (30)
18. vasten en haak elke 4/5 steken samen (24) zet de oogjes tussen toer 10 en 11 met een
tussenruimte van 9 steken op het hoofd en vul de kop op. En doe de babybel in het kopje!
19. vasten en haak elke 3/4 steken samen (18)
20. vasten en haak elke 3/4 steken samen (14)
Hecht af, trek draad door de laatste steken en naai met kleur C een neusje
op het kopje.
OOR
1. Kleur B Haak 6 vasten in een ring
2. In iedere steek 2 v (12)
3. Vasten en in elke 2e steek 2 v (18)
4. 18 v (18)
5. 2 v in de 9e en 18e vasten alle andere 1 v (20)
6 t/m 10. 20 v
11. vasten en haak elke 9/10 en 19/20 steken samen (18)
13 t/m 14. 18 v
15.vasten en haak elke 8/9 en 17/18 steken samen (16)
16 t/m 20.16 v
21. vasten en haak elke 7/8 en 15/16 steken samen (14)
22 t/m 25 14v
26. vasten en haak elke 6/7 en 13/14 steken samen (12)
27 en 28. 12v
29. leg tegen elkaar en met 5 v samen haken
30. 5v en hecht af, laat een stukje draad hangen om ze aan
te naaien
Haak zo ook het 2e oortje en naai deze boven op het kopje
en naai het handvat aan de kop.
En rammelen maar!!!
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Muziek Konijn
Benodigdheden: kleur ½ bol A, 2 bollen B en ½ bol C, muziekdoosje, vulling, en haaknaald 2,5, 2
oogjes 8 mm en een kraal. In het ronde haken en gebruik steekmarkeerder of draadje om duidelijk te
zien wanneer je weer rond bent!!
Afkortingen l = lossen, v = vasten, hst = half stokje
KOPJE kleur B
Deze wordt gehaakt met haaknaald 2,5 en kleur B, haak een ketting van 7 l,
1.haak vanaf de 2e l 5v, in de laatste steek 2 v, haak nu verder aan de andere
kant van de lossenketting 5v zodat het een ovaal wordt. (12)
2. 2 v in de 1e 5e 6e 7e 11e en 12e vasten alle andere 1 v (18)
3. vasten en in elke 3e steek 2 vasten (24)
4. vasten en in elke 4e steek 2 vasten (30)
5. vasten en in elke 5e steek 2 vasten (36)
6. vasten en in elke 6e steek 2 vasten (42)
7. vasten en in elke 7e steek 2 vasten (48)
8. vasten en in elke 8e steek 2 vasten (54)
9. vasten en in elke 9e steek 2 vasten (60)
10. vasten en in elke 10e steek 2 vasten (66)
11t/m 18: 66 v
19. vasten en haak elke 10/11steken samen (60)
20. vasten en haak elke 9/10 steken samen (54)
21. vasten en haak elke 8/9 steken samen (48)
22. vasten en haak elke 7/8 steken samen (42)
23. vasten en haak elke 6/7 steken samen (36)
24. vasten en haak elke 5/6 steken samen (30)
25. vasten en haak elke 4/5 steken samen (24)
zet de oogjes tussen toer 11 en 12 met een tussenruimte van 13 steken.
Borduur met kleur C een neusje op het kopje, toer lager als de oogjes midden ertussen.
OREN
1.
2.
3.
4.
5.

Kleur B Haak 6 vasten in een ring
In iedere steek 2 v (12)
Vasten en in elke 2e steek 2 v (18)
Vasten en in elke 3e steek 2 v (24)
Vasten en in de 12e en 24e steek 2v (26)
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6. Vasten en in de 13e en 26e steek 2v (28)
7t/m 12 haak v
13.vasten en haak 13/14 samen en 27/28 samen (26)
14t/m 16 vasten (26)
17. vasten en haak 12/13 samen en 25/26 samen (24)
18 t/m 22. vasten(24)
23. vasten en haak 11/12 samen en 23/24 samen (22)
24 t/m 26. Vasten (22)
27. vasten en haak 10/11 samen en 21/22 samen (20)
28 t/m 30. Vasten (20)
31. vasten en haak 9/10 samen en 19/20 samen (18)
32 t/m 35. Vasten
36. leg het oortje op elkaar en haak de bovenkant samen met 9 v
37. vasten (9) en hecht af
Haak zo ook het 2e oor en naai deze op bovenkant van de kop.
ARM
1.Kleur B Haak 6 vasten in een ring
2.In iedere steek 2 v (12)
3. vasten en in elke 2e steek 2 vasten (18)
4t/m 6. 18 v
8.vasten en haak de 8/9 en 17/18 steek samen (16)
9 en 10. Kleur C 16 vasten
11 t/m 16. Kleur A 16 vasten
17. vul de armpjes ligt op en haak deze dicht door het op elkaar te leggen, en met 7
vasten dicht haken, hecht af, laat een wat langere draad hangen om het aan het lijf te
naaien. Haak zo ook een tweede arm, naai de arm later als het lijf ook klaar is, over
dwars aan het lijf, aan beide zijkanten van het lijf zodat de armpjes naar voren steken, begin bij de 3 e
toer vanaf de bovenkant.
LIJF Kleur A
1. Kleur A Haak 6 vasten in een ring
2. in iedere steek 2 v (12)
3. vasten en in elke 2e steek 2 vasten (18)
4. vasten en in elke 3e steek 2 vasten (24)
5. vasten en in elke 4e steek 2 vasten (30)
6. vasten en in elke 5e steek 2 vasten (36)
7. vasten en in elke 6e steek 2 vasten (42)
8. vasten en in elke 7e steek 2 vasten (48)
9. vasten en in elke 8e steek 2 vasten (54)
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10. vasten en in elke 9e steek 2 vasten (60)
11. vasten en in elke 10e steek 2 vasten (66)
12. vasten en in elke 11e steek 2 vasten (72)
13 t/m 17. 72 vasten
18. Kleur B 72 vasten
19. Kleur C 72 vasten
20 kleur B 72 vasten
21. verder in kleur A vasten en haak elke 11/12 steken
samen (66)
22. vasten en haak elke 10/11 steken samen (60)
23. vasten en haak elke 9/10 steken samen (54)
24. vasten en haak elke 8/9 steken samen (48)
25. 48 vasten
26. vasten en haak elke7/8steken samen (42)
27. 42 vasten
28. vasten en haak elke 6/7 steken samen (36) leg nu het
muziekdoosje erin, de dikste kant naar onder, en neem een
stopnaald en doe het touwtje van de muziekdoos, door de
20e toer, knoop daarna de kraal stevig aan het uiteinde.
29. 36 vasten
30.vasten en haak elke 5/6 steken samen (30)
31. vasten en haak elke 4/5 steken samen (24) sluit met een hv en hecht af met lange draad, om dit
later aan de kop te bevestigen.
Nu kunt u ervoor kiezen om het muziekkonijn neer te zetten, of op te hangen, draai dan een koord en doe deze
door de kop voordat u deze opvult.
Vul de kop en het lijf op, en naai deze 2 aan elkaar, en naai de armpjes eraan zoals beschreven staat bij de
armpjes, in het vorige deel!

STAART kleur B
1. Kleur B Haak 6 vasten in een ring
2. in iedere steek 2 v (12)
3. vasten en in elke 2e steek 2 vasten (18)
4. 18 vasten
5. vasten en haak elke 2/3 samen (12) hecht af met hv en vul het op en naai de staart vanaf de 10e
toer middenachter
BENEN kleur B
haak een ketting van 7 l,
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1.haak vanaf de 2e l 5v, in de laatste steek 2 v, haak nu verder aan de andere kant van de
lossenketting 5v zodat het een ovaal wordt. (12)
2. vasten en haak in de 1e 6e 7e en 12e 2v (16)
3. vasten en haak in de 8e 9e en 10e 2v (19)
4. vasten en haak in de 1e 8e 9e 10e 11e 12e 18e en 19e 2
vasten (27)
5. vasten en haak de 10/11 , 12/13, 14/15, 16/17 en 18/19
samen (22)
6. vasten en haak de 1 /2, 9/10, 11/12, 13/14, en 20/21
samen (17)
7. vasten en haak de 7/8, 9/10 samen (15)
8 t/m 10. 15 vasten, hecht de laatste toer af met hv en vul de
beentjes op en naai de beentjes aan de voorkant vanaf toer
11. Haak zo ook het andere beentje.
BAL met kleur C
1. Kleur C Haak 6 vasten in een ring
2. in iedere steek 2 v (12)
3. vasten en in elke 2e steek 2 vasten (18)
4. vasten en in elke 3e steek 2 vasten (24)
5. vasten en in elke 4e steek 2 vasten (30)
6. kleur A 30 vasten
7. met kleur B 30 vasten
8. kleur C 30 vasten
9. vasten en haak elke 4/5 samen (24)
10. vasten en haak elke 3/4 samen (18) leg de kraal van het muziekdoosje nu in de bal en vul deze op.
Trek om het laatste deel van de bal te haken, het koord een stuk uit de muziekdoos en leg er even
een knoopje in zodat de bal dichtgehaakt kan worden.
11. vasten en haak elke 2/3 (12)
12. haak elke steek samen (6)
13.haak elke steek samen. En sluit met hv, hecht af (of rijg een draad door de laatste 6 steken, en
trek dit aan)
.

Wij wensen een ieder veel plezier met de spulletjes die
nu gehaakt zijn van deze babycal.
Deze beschrijving en de bijbehorende foto’s en video’s zijn eigendom van Anetta, Cees en Corrie en alleen bedoeld voor privé-gebruik.
Kopiëren, iets overnemen of aanpassen is niet toegestaan ook stukjes van de beschrijving zonder toestemming van ons is niet toegestaan.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in de werkbeschrijvingen. De beschrijvingen zijn grati s te
downloaden van de Facebook groep HOME of bij www.wolhuisje.nl.
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