
Haakpatroon Bobbiny mand



BENODIGDHEDEN:

4 strengen Bobbiny premium 100m. (2 van elke kleur)
1 haaknaald nr. 8
schaar

Gebruikte steken:
- Vaste , diep ingestoken vaste, vaste in de achter-
ste lus.
Diep ingestoken vaste (dv): Hierbij steek je de 
haaknaald iets lager in, in het midden van de V. 
Dit zorgt voor een stevige zijkant. het is wel iets 
strakker hen zwaarder haken. Maar de moeite 
waard!

WERKBESCHRIJVING
Begin elke toer met 1 losse deze steek telt niet mee, maar alleen bedoeld om 
hoogte te krijgen. sluit elke toer met een halve vaste in de eerste vaste van de 
toer.

TOER 1
Maak een magische ring en haak hierin 6 vasten. Wil je geen magische ring 
gebruiken haak dan 4 lossen, sluit deze met een halve vaste en haak hierin 6 
vatsen
TOER 2
Haak in elke vaste 2 vasten  (12 v)
TOER 3
*1 v., 2 v in 1 steek.* Herh. *-* (18 v)
TOER 4
*2 v, 2 v in 1 steek  * Herh.*-* (24v.)
TOER 5
*3 v, 2 v in 1 steek.* Herh. *-* (30 v.)
TOER 6
*4 v, 2 v. in 1 steek.* Herh. *-* (36v.)
TOER 7                                                                         
*5v, 2 v. in 1 steek.* Herh. *-* (42v.)
TOER 8                                                                         
*6v, 2 v. in 1 steek.* Herh. *-* (48v.)
TOER 9                                                                        
*7v, 2 v. in 1 steek.* Herh. *-* (54v.)
TOER 10                                                                         
*8v, 2 v. in 1 steek.* Herh. *-* (60v.)



TOER 11                                                                         
*9v, 2 v. in 1 steek.* Herh. *-* (66v.)
TOER 12                                                                       
*10v, 2 v. in 1 steek.* Herh. *-* (72v.) De bodem is nu klaar.

TOER 13
Haak in elke steek 1 vaste in de achterste lus (72 v)
TOER 14-19
Haak in elke steek 1 diep ingestoken vaste.  Blijf de toer wel sluiten. 
Wissel van kleur.
TOER 20-21
Haak in elke steek 1 diep ingestoken vaste.  Blijf de toer wel sluiten. 
Wissel van kleur.
TOER 22-23
Haak in elke steek 1 diep ingestoken vaste.  Blijf de toer wel sluiten. 
Wissel van kleur
TOER 24-25
Haak in elke steek 1 diep ingestoken vaste.  Blijf de toer wel sluiten. 
Wissel van kleur

TOER 26
Haak 1 dv met blauw, bij de laatste doorhaling van de vaste wissel je naar 
naar de andere kleur. Hou de blauwe draad aan de achterkant van je werk en 
haak deze mee, zodat je steeds kan wisselen van kleur. Haak 5 dv met natural, 
bij de laatste doorhaling van de vaste wissel je steeds naar de andere kleur. 
(haak steeds de andere kleur mee aan de achterkant van je werk). Blijf dit her-
halen tot het einde van de toer.
TOER 27
Haak *1 dv met natural, 1 dv blauw, 
3 dv natural, 1 blauw.*
**herhaal *-* tot het einde van de 
toer. 
TOER 28
Haak *2 dv met natural, 1 dv blauw, 
1 dv natural, 1 dv blauw., 1 dv natural.*  herhaal *-*tot het einde van de toer.
TOER 29
Haak *1 dv blauw, 2 dv natural* herhaal *-* tot het einde van de toer.
TOER 30
Haak *2 dv natural, 1 dv blauw, 1 dv natural, 1 dv blauw, 1 dv natural* Herhaal 
*-* tot het einde van de toer



TOER 31
Haak  *1 dv natural, 1 dv blauw, 3 dv natural, 1 dv blauw * . Herhaal *-* tot het 
einde van de toer.
TOER 32
Haak *1 dv blauw, 5 dv natural*  Herhaal *-* tot het einde van de toer.
TOER 33-34
Haak in elke steek 1 dv.  Blijf de toer wel sluiten. 
Wissel van kleur.
TOER 34-35
Haak in elke steek 1 dv.  Blijf de toer wel sluiten. 
Wissel van kleur.
TOER 36-37
Haak in elke steek 1 dv.  Blijf de toer wel sluiten. 
TOER 38
Haak  14 dv.  haak 10 lossen, sla 8 dv over en haak 28 dv, haak 10 lossen , sla 8 
dv over en haak 14 dv. Blijf de toer wel sluiten. 
TOER 39
Haak in elke steek 1 dv. Haak om 14 vasten om de 10 lossen Blijf de toer wel 
sluiten. 
Wissel van kleur.
TOER 40
Haak in elke steek 1 halve vaste, voor een mooie stevige rand.

Heel veel plezier met de mand!
Dit patroon is een ontwerp van Sasja de Boer.


