
 

Activiteit op maandag 
Gehaakt Engeltje 
Benodigdheden: Een ronde kraal of wattenbolletje van ca. 2 cm doorsnede, 
  haaknaald 1.0 en dun haakkatoen (n20). 
 
Hoofdje (in ronden haken) 
Toer 1: Haak 6 vaste in een “magic ring” (of haak vier losse en sluit met een halve vaste in de 
eerste steek) 
Toer 2: Haak 2 vasten in elke vaste (12) 
Toer 3: *Haak 2 vasten in een steek, 1 vasten in de volgende steek* herhalen (18) 
Toer 4: *Haak 2 vasten in een steek, 1 vasten in de volgende 2 steken* (24) 
Toer 5-14: vaste in elke vaste rondom (24) Nu eventueel kraal of wattenbolletje plaatsen 
Toer 15: *Haak 2 vaste samen, 1 vaste in de volgende 2 steken* herhalen (18) 
Toer 16: *Haak 2 vaste samen, 1 vaste in de volgende steek* herhalen (12) 
Toer 17: *Haak 2 vaste samen* totdat je nog 6 steken overhebt, deze nu verwerken aan de body. 
Toer 1: 2 halve stokjes in elke steek (12) 
Toer 2: 2 halve stokjes in elke steek (24) 
Toer 3: *2 halve stokjes in een steek, 1 half stokje* Dit de hele toer rond (36) 
Toer 4: *2 stokjes, 1 losse, 1 overslaan* toer rond 
Toer 5: *5 stokjes in de losse van de vorige toer, 1 vaste tussen de stokjes van de vorige toer* 
(waaiertje) Dit de hele toer rond 
Toer 6: *Tussen de stokjes van het waaiertje, 1 st, 2st, 2 st, 1 st, nog een waaiertje*, 6 waaiertjes 
overslaan tussen**herhalen 
Toer 7: 1 stokje, 1 losse, 1 stokje tussen twee stokjes, steek overslaan herhalen 
Toer 8: 2 stokjes, 1 losse, 2 stokjes op de losse vorige toer, herhalen (dit is een Shell) 
Toer 9-12: toer 8 herhalen 
Toer 13: 5 stokjes door de losse tussen de twee stokjes, 1 vaste tussen twee shells. 
Het kan zijn dat je van toer 5-14 een ronde extra of minder moet haken afhankelijk van bolletjes 
en hoe strak je haakt.      Een bijdrage van Piety Bijlsma 
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-------- 

nog 18 dagen 
tot Kerst… 


