
Haakpatroon Bobbiny golfjes poef



Deze poef heeft een door-
snede van 39,5 cm en een 
hoogte van 30 cm

Gebruikte steken:
-  halve vasten en halve 
   stokjes.
Gebruikte kleur: mustard

We haken eerst een lange 
rechthoekige lap en vervol-
gens, 2  losse rondjes 1 voor 
de boven en 1 voor de 
onderkant.

Tip:
Probeer los te haken, niet al 
te strak, dat maak het een 
stuk soepeler om te haken.

BENODIGDHEDEN:

5 strengen Bobbiny premium 100m.
1 haaknaald nr. 9
schaar



Zet 47 lossen op.

TOER 1

Haak 6 halve vasten, * haak 5 halve vasten, haak 5 halve stokjes*, 
herhaal *-* tot aan de laatste 11 lossen haak hierin weer 11 halve 
vasten. Haak 1 losse en keer.

TOER 2
HAAK VANAF NU ELKE TOER IN DE ACHTERSTE LUS !
Haak 6 halve vasten  * haak 5 halve vasten, haak 5 halve stokjes*, 
herhaal *-* tot aan de laatste 11 steken haak hierin weer 6 halve 
vasten

TOER 3
Haak 6 halve vasten * haak 5 halve stokjes, haak 5 halve vasten*, 
herhaal *-* tot aan de laatste 6 steken haak hierin 6 halve vasten.

TOER 4
herhaal toer 3

TOER 5
herhaal toer 2 

TOER 6 
herhaal toer 2

Blijf steeds deze 2 dubbele toeren 
herhalen totdat je totaal 44 toeren 
hebt gehaakt. Dus 2 maal toer 2 en 
2 maal toer 3.
Vouw de lap dubbel met de goede 
kanten op elkaar zorg dat de golf-
jes horizontaal lopen. Haak deze 
nu tot een cilinder met halve vas-
ten. 
Nu gaan we 2 rondjes haken.



TOER 1
Maak een magische lus en haak hierin 6 vasten, sluit deze met een 
halve vaste in de eerste vaste.
Wil je geen magische ring haken? haak dan 3 losse en sluit deze 
tot een ring met een halve vaste. Haak in het midden 6 vaste welke 
je sluit met een halve vaste.
TOER 2
In elke vaste, 2 vasten ( 12v)
TOER 3 
Haak 2 vasten in elke 2e steek (18v)
TOER 4
Haak 2 vasten in elke 3e steek (24v)
TOER 5
Haak 2 vasten in elke 4e steek (30v)

Haak op deze wijze 2 rondjes, bevestig 
ze met halve vasten aan de cilinder. Let 
op je heb niet een gelijk aantal steken 
van de rondjes en de cilinder,  Verdeel 
dit mooi door af en toe een steek van de 
cilinder over te slaan ( ongeveer elke 3e 
steek).

Het mooiste is om de bovenkant aan de 
binnenkant te bevestigen met halve vas-
ten, Keer nu de huls om, zodat de goede 
kant naar buiten zit. Plaats de poef in de 
huls en bevestig nu het laatste rondej 
dmv halve vasten aan de huls.

Veel plezier ermee.

Haak in elke toer eerst 1 los-
se ( telt niet mee als steek) 
vervolgens alleen maar vas-
ten, meerder zoals onder-
staand is aangegeven per 
toer. Sluit met een halve vas-
te in de eerste vaste.


