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bst bobbelsteek (* sla draad om, haal lus op, sla 
draad om, haal lus door 2 lussen op de naald; 
herhaal vanaf * nog 3 keer (5 lussen op de naald), 
sla draad om, haal door alle lussen op de naald)
l losse
v vaste

Wisselen van kleuren gaat het mooiste door voor de 
laatste lus van de voorgaande steek de nieuwe kleur te 
gebruiken.
Haak tussen de bobbels met de Stone washed over de 
Catona heen in plaats van de draad af te knippen.
Om de bobbels er echt uit te laten springen, kan je de 
volgende vaste extra stevig aantrekken.
De bobbels worden aan de achterkant gehaakt t.o.v. de 
bobbels in week 1, dus duw de bobbels naar de juist kant 
voordat je de steek afmaakt.

TipsSteken

Patroon

Haaknaald: 4,5mm

Draadspanning: 19v en 19 rijen = 10cm.

Garens
Zie de kleurentabel voor de gebruikte kleuren. 

Haal de stekenmarkeerder uit de steek, 1l, keer om.
Rij 1 59v, 1l, keer om. (59 st)
Rij 2 6v, *wissel naar J, bst, wissel naar SW, 1v, wissel naar J, bst, wissel naar SW, 7v; herhaal vanaf * nog 4 keer, 
3v, 1l, keer om. Knip draad J af.
Rij 3 Herhaal rij 1.
Rij 4 10v, *wissel naar I, bst, wissel naar SW, 1v, wissel naar I, bst, wissel naar SW, 7v; herhaal vanaf * nog 3 keer, 
wissel naar I, bst, wissel naar SW, 1v, wissel naar I, bst, wissel naar SW,  6v, 1l, keer om. Knip draad I af.
Rij 5 Herhaal rij 1.
Rij 6 Herhaal rij 2 met H.
Rij 7 Herhaal rij 1.
Rij 8 Herhaal rij 4 met G.
Rij 9 Herhaal rij 1.
Rij 10 Herhaal rij 2 met F.
Rij 11 Herhaal rij 1.
Rij 12 Herhaal rij 4 met E.
Rij 13 Herhaal rij 1.
Rij 14 Herhaal rij 2 met D.
Rij 15 Herhaal rij 1.
Rij 16 Herhaal rij 4 met C.
Rij 17 Herhaal rij 1.
Rij 18 Herhaal rij 2 met B.
Rij 19 Herhaal rij 1.
Rij 20 Herhaal rij 4 met A.
Rijen 21-23 Herhaal rij 1. Knip SW af, werk alle losse eindes weg.
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Kleurentabel

SW
Stone washed Catona (25 gr)

801

803
802

A
264
258
115

B
414
130
281

C
403
411
208

D
402
401
280

E
212
412
205

F
406
391
146

G
172
128
201

H
179
400
282

I
409
396
114

J
408
394
222

Zeemeermin 805 130 392 512 205 513 389 241 253 397 509
Diagram

Afkorting
Pastel

Juweel
Regenboog

Garens

3

Patroon copyright © Scheepjes.com.  DIt patroon is beschikbaar voor onbeperkt persoonlijk gebruik. Een (digitale) kopie mag alleen voor persoonlijk gebruik gehouden worden. Het is 
niet toegestaan dit patroon te reproduceren of te verkopen (zowel digitaal als in print). Dit document mag niet online gepubliceerd worden, zowel in geheel als gedeeltelijk. Items 
gemaakt aan de had van dit patroon mogen verkocht worden zolang de designer vermeld wordt (Haak maar raak). Het is niet toegestaan dit patroon te printen bij garenverkopen. 



Legenda

Haakdiagram

losse (l)
vaste (v)
bobbelsteek (bst)

1 3 5 7 9 11

13 15 17 19 21

23

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
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