
                                      Bijtring met mini Funny 

                                

Nodig  

Bijtring, van hout, 7 cm 

Restje katoen roze en ecru 

Restje vulling 

Veiligheidsoogjes 6 mm 

Haaknaald 3 

Ik heb gekozen voor een goedgekeurde houten ring, die voldoet aan de gestelde eisen 

Dit geldt ook voor de veiligheidsoogjes 



Voor om de ring haak je een lapje,  wat je er later om heen maakt. 

Haak 8 lossen, met ecru 

7 vasten, keer om 

Haak 7 vasten tot de gewenste lengte, keer elke toer om 

Vouw het gehaakte lapje om de ring en haak het met vasten dicht, hecht af 

Hoofdje 

Haak 2 lossen met huidkleur, 6 vasten in de eerste losse 

1. 2 vasten in elke vaste = 12 vasten 

2. 2 vasten in elke 2e vaste = 18 vasten 

3. 2 vasten in elke 3e vaste = 24 vasten 

4. 2 vasten in elke 4e vaste = 30 vasten 

5. t/m 7, 30 vasten, in toer 7 komen straks de oogjes 

8.    t/m 9, 30 vasten 

9. Haak elke 4e en 5e vaste samen = 24 vasten 

10. Haak elke 3e en 4e vaste samen = 18 vasten, plaats de oogjes goed stevig vast in toer 7 

11. Haak elke 2e en 3e vaste samen = 12 vasten, vul het hoofdje op 

12. Haak elke vasten samen = 6 vasten, naai het hoofdje dicht 

Mutsje 

Haak 2 lossen met roze, 6 vasten in de eerste losse 

1. 2 vasten in elke vaste = 12 vasten 

2. 2 vasten in elke 2e vaste = 18 vasten 

3. 2 vasten in elke 3e vaste = 24 vasten 

4. t/m 7, 24 vasten 

8. 2 vasten in elke 4e vaste= 30 vasten 

9. 30 vasten, hecht af 

Haak nu met ecru, 1 vaste, *3 lossen, 1 halve vaste in de eerste losse, 1 vaste in de volgende vaste *, herhaal van 

* tot * 

Hecht af 

Naai het hoofdje goed vast op de ring 

Veel plezier met deze gratis download 

@ Ilse  

 

 

 

 

 


