
Haakpatroon Bobbiny poef



BENODIGDHEDEN:

4 strengen Bobbiny premium 100m.
binnenpoef cilinder 30 cm hoog, 39,5 cm doorsnede
1 haaknaald nr. 8
schaar

Gebruikte steken
- Stokjes, stokjes in de achterste lus. Vasten, vasten in de achterste lus en 
halve vasten.

WERKBESCHRIJVING
De bodem en bovenkant: We meerderen  iedere toer met 12 st. En het eerste 
stokje vervangen we door 2 lossen. Sluit elke toer met een halve vaste in de 
2e losse van het begin van de toer.

TOER 1
Maak een magische ring en haak hierin 12 stokjes. Wil je geen magische ring 
gebruiken haak dan 6 lossen, sluit deze met een halve vaste en haak hierin 12 
stokjes.

TOER 2
alles verdubbelen (24 st.)

TOER 3
*1 st., 2 st. in 1 steek.* Herh. *-* (36 st.)

TOER 4
*2 st, 2 st in 1 steek  * Herh.*-* (48 st..)



TOER 5
*3 st, 2 st. in 1 steek.* Herh. *-* (60 st.)

TOER 6
*4 st, 2 st. in 1 steek.* Herh. *-* (72 st.)

TOER 7                                                                         
*5 st, 2 st. in 1 steek.* Herh. *-* (84 st.)de bodem is nu klaar!

Begin elke toer met 1 losse en sluit elke toer met een halve vaste in de eerste 
losse.

TOER 8
Haak 1 losse, haak in elke steek 1 vaste in de achterste lus (84 st)

TOER 9
Haak 1 losse, keer je werk!  Haak in elke steek 1 vaste in de achterste lus (84 
st)
Dit blijf je herhalen totdat je zijkant hoog genoeg is voor je poef! Belangrijk is 
het om je werk na elke toer te keren, dit zie je niet meteen maar na een paar 
toeren zie je het relief ontstaan. Mijn zijkant is totaal 20 toeren hoog.



Vervolgens gaan we de bovenkant haken dit doen we op dezlfde manier als 
de bodem, alleen keer je hier ook na elke toer je werk en haak je stokjes in 
de achterste lus.
Bevestig de bovenkant met halve vasten aan de zijkanten van je poef, hecht 
je werk af en stop een stukje van de draad in de poef. (zodat je hem altijd 
gemakkelijk weer los kan halen om te wassen.) Het einge wat je daarna weer 
moet doen is de halve vaste toer opnieuw te haken.

Heel veel plezier met de poef!
Sasja de Boer


