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Niveau

Benodigdheden

premium

premium

premium

• 3 strengen Bobbiny premium

• haaknaald nr. 8 ( of 9 als je strak 

haakt)

• schaar

Gebruikte steken:

• stokjes

• vasten

Werkbeschrijving

Toer 1:

Haak 13 lossen plus 2 lossen (telt niet als eerste stokje), sla de eerste 2 los-

sen over en haak 2 stokjes in de derde steek. Haak vervolgens 11 stokjes in 

elke losse 1. In de laatste losse haak je vervolgens 6 stokjes zodat je een 

mooie ronding krijgt. We haken nu aan de andere kant van de losse ketting 

verder. Haak 11 stokjes en in de laatste steek nog 4 stokjes. Sluit de toer met 

een halve vaste in het eerste stokje. ( totaal 24 stokjes)

Toer 2: 

Haak 2 lossen ( telt niet als stokje). Haak 2 stokjes in de eerste 2 steken, ver-

volgens 11 stokjes haken, in de volgende 6 stokjes steeds 2 stokjes in 1 steek 

haken. Haak 11 stokjes, daarna in de laatste 4 steken 2 stokjes in 1 steek. 

Sluit de toer met een halve vaste in het eerste stokje. ( totaal 46 stokjes)

Toer 3:

Haak 2 losse (telt niet als eerste stokje),  haak 2 stokjes in de eerste steek, 

haak 1 stokje, haak in de volgende 2 steken 2 stokjes in 1 steek. Haak 11 stok-

jes, haak 2 stokjes in de volgende 2 steken, haak 1 stokje, haak in de volgende 

6 stokjes 2 stokjes in 1 steek. Haak 1 stokje, haak in de volgende 2 steken 2 

stokjes in 1 steek. 

Haak 11 stokjes, haak in de volgende 2 steken 2 stokjes in 1 steek, haak 1 

stokje. Haak in de volgende 5 

steken 2 stokjes in 1 steek. Sluit 

met een halve vaste in het eerste 

stokje.

De bodem is nu klaar!
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Toer 4:

Haak 1 losse ( deze telt niet als steek), haak vervolgens in elke steek  1 vaste 

in de achterste lus zodat je een mooie opstaande rand krijgt. 

Toer 5-24

Haak 1 losse ( deze telt niet als steek), Vanaf nu haken we gewone vasten, dus 

niet in de achterste lus. Sluit de toer niet maar haak door als een spiraal.

Toer 25:

Haak vasten, maar maak aan de 2 zijkanten 2 openingen door 8 vasten over te 

slaan, haak daar 10 lossen.

Toer 26:

Haak een toer vasten maar ook om de 10 lossen van de vorige toer , haak hier 

12 vasten omheen.

Toer 27:

Haak 1 toer halve vasten, je haakwerk is nu klaar!
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Macrame

Nu gaan we verder met Macramé

Knip eerst 20 koorden van 1,8 meter.

Bevestig deze koorden per 2 in 10 steken, onder het handvat op de volgende 

manier. Vouw de koorden per 2 dubbel,t rek de koorden met de lus naar boven 

door de steken. Trek vervolgens de 4 losse einden door de lus trek deze mooi 

strak aan.

Nu gaan we de eerste knopen maken, de weitasknoop.

Let op elke weitasknoop, bestaat uit 2 knopen, dus na stap 4 heb je 1 weitas-

knoop gemaakt!

Toer 1 In elk groepje van 4 

draden maken we 1 weitas-

knoop, 

Toer 2 Sla de eerste 2 draden 

over en knoop dan een ver-

springende weitasknoop, dus van elk groepje pak je 2 draden die je met elkaar 

samenknoopt. Maak vervolgens onder deze knoop nog een weitasknoop. Nu gaan 

we van deze dubbele knoop een dot maken, pak de middelste 2 tussendraden en 

haal deze door de opening boven de zojuist gemaakte weitasknopen. De draden 

zijn nu aan de achterkant van je werk, trek ze door 

naar beneden.

Je ziet de nop nu al ontstaan, maak nu nog 1 weitas-

knoop onder deze nop. Trek vooral bij de eerste stap 

van de knoop deze strak aan zodat de nop goed blijft 

zitten. Maak vervolgens met de volgende 4 draden 

een gewone weitasknoop. Daarna weer een nop wei-

tasknoop, herhaal dit totdat je aan het eind 2 draden 

overhoud.
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Het patroon is met veel zorg samengesteld, doch Bobbiny is niet aanspra-

kelijk voor eventuele onjuistheden in het patroon.

Toer 3:

Sla de eerste 4 draden over en maak 8 weitsknopen, je houd 4 draden over op 

het eind.

Toer 4:

Sla de eerste 6 draden over en maak 1 dot weitasknoop, daarna 1 gewone wei-

tasknoop, herhaal dit todat je 6 draden overhoud.

Toer 5:

Sla 8 draden over maak weitasknopen, houd aan het einde weer 8 draden           

over.

toer 6: 

Sla 10 draden over, maak 1 nop weitasknoop , vervolgens 1 gewone weitas-

knoop. Totdat je aan het einde weer 10 draden overhoud.

Toer 7 :

Sla 12 draden over, maak 4 weitasknopen, houd 12 draden over.

toer 8:

Sla 14 draden over, maak 1 nop weitasknoop , vervolgens 1 gewone weitas-

knoop.  en nog 1 nop weitasknoop.
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