
Bobbiny ster mand

Benodigdheden:
• ster bodem 30 cm.
• 1 Bobbiny premium (natural gold)
• 1 leren label Merry Xmas 10x3 
• haaknaald 9 en 7 mm
• kerstverlichting, led op batterijen

Gebruikte steken:
• losse (l)
• vasten (v)
• samengehaakte vasten (sgv) 
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Werkbeschrijving:
Toer 1: Begin met haken met haaknaald 7 op een willekeurige plek, maar niet op de buitenste punten, 
steek de haaknaald vanaf de onderkant in de bodem en haak in elke opening 1 vaste.
Op de buitenste punten haak je 3 vasten in 1 opening, doe dit voorzichtig, gebruik desnoods nog een 
kleinere haaknaald, het is namelijk best krap om 3 steken in 1 opening te krijgen. Haak zo de gehele bo-
dem rond en sluit de toer met een hv.
Toer 2:  Haak verder met naald 9. Haak deze toer alleen in de achterste lus voor een mooie opstaande 
rand. Haak een losse,  *haak  een sgv, haak deze als volgt: haal een lus op in de eerste steek, haal een lus 
op in de volgende steek, maak een omslag en haal deze door alle lussen op de haaknaald, haak een l*  
herhaal *-* tot het einde van de toer, sluit met een hv in de eerste sgv.
Toer 3-7:  Vanaf nu haken we gewoon in de hele steek dus niet meer alleen in de achterste lus.
1 l,   *haak  een sgv, haak een l*  herhaal *-* tot het einde van de toer, sluit met een hv in de eerste sgv. 
Toer 8: Haak 1 toer hv, hecht de draad aan de binnenkant van het mandje af. 

Rijg de verlichting door de mand heen, bevestig het leren label. 
Vul de mand met mooie kerstballen, kersttakjes of zet er een glazen windlichtje in.
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Het patroon is met veel zorg samengesteld, doch Bobbiny Cords is niet aansprakelijk voor eventuele 
onjuistheden in het patroon.  Dit patroon is voor persoonlijk gebruik, niets uit dit patroon mag worden 

gekopieerd en/of gedeeld zonder toestemming vooraf van Bobbiny Cords.


