
Met dit vrolijke patroon maak je gemakkelijk zelf een cactus echtpaar! Dit onafscheidelijke 
setje staat ontzettend leuk op je vensterbank en is ook nog eens hartstikke gemakkelijk te 
maken. Lees hieronder wat je nodig hebt en hoe je te werk moet gaan. 

Benodigde Materialen
* Catania Grande: (035.9807331)
   - 2x nr. 3254 voor de potgrond
   - 1x nr. 3392 voor “Meneer Cactus”
   - 1x nr. 3283 voor het bloemplukje van “Meneer Cactus”
   - Restjes van nr.3205  (over van “Mevrouw Cactus”) voor
     het strookje van vasten
   - 1x nr. 3205 voor “Mevrouw Cactus”
   - 1x nr. 3114 voor het bloemplukje van “Mevrouw Cactus”
   - Restjes van nr3392 (over van “Meneer Cactus”) voor het 
     strookje van vasten
* Haaknaald 4
* Stopnaald (022.125555)
* Vulling (083.28250)
* Veiligheidsoogjes 2 paar van 8mm (082.D98 kleur 000)
* Stukje zwart vilt voor de snor (082.3 kleur 3693)
* textiellijm (002.613606)
* Valse wimpers
* Blusher voor de wangetjes
* 2 potjes  

Potgrond voor “Meneer en Mevrouw Cactus” (2x haken)
Je begint met een magische ring met daarin 6v
1e toer: 2v. in elke steek (12v)
2e toer: *1v, 2v in dezelfde steek* (18v)
3e toer: *2v, 2v in dezelfde steek* (24v)
4e toer: *3v, 2v in dezelfde steek* (30v)
5e toer: *4v, 2v in dezelfde steek* (36v)
6e toer: *5v, 2v in de volgende steek* (42v)
7e toer: *6v, 2v in de volgende steek* (48v)
8e t/m 12e toer: 48v
Vanaf nu haak je alle vasten in de achterste lus!
13e toer: 48v
14e toer: *6v, 7e en 8ste steek samen haken* (42v)
15e toer: *5v, 6e en 7e steek samen haken* (36v)
16e toer: *4v, 5e en 6e steek samen haken* (30v)
17e toer: *3v, 4e en 5e steek samen haken* (24v)
18e toer: *2v, 3e en 4e steek samen haken* (18v)
Vul het bolletje potgrond stevig op
19e toer: *1v, 2e en 3e steek samen haken* (12v)
20e toer: *2 steken samen haken* (6v)
Haal de draad door de laatste steek en trek aan, hecht af en werk het draadje weg.
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“Meneer en Mevrouw Cactus”
Haak 20 lossen + 1 keerlosse
1e toer: 20 stokjes, 1 keerlosse
2e toer: 20 vasten in de voorste lussen van de stokjes van de vorige toer, 1 keerlosse
3e toer: 20 stokjes in de achterste lussen van de vasten van de vorige toer, 1 keerlosse
Herhaal toer 2 en 3 nog 11x
Je laatste toer bestaat uit stokjes (25 toeren)

Je hebt nu een lapje met allemaal ribbeltjes, dat is de voorkant!
Vanaf de 2e ribbel ga je met een contrast kleur allemaal vasten haken, deze haak je aan de bovenliggende 
lusjes (zie foto), 11x. De laatste ribbel haak je op de plek die aangegeven is met de rode pijl.

Je lapje ziet er zo nu zo uit.

Je kan ervoor kiezen al je draadjes netjes af te werken. Ik heb ze laten zitten en bij het sluiten van de 
boven- en onderkant naar binnen gestopt. Daar zie je uiteindelijk niks meer van.

Sluit het lapje, met de gehaakte strookjes vasten aan de binnenkant, door de 1e toer tegen de 25ste toer 
aan te leggen en deze haak je met halve vasten aan elkaar.  Hecht af, maar laat een lange draad zitten. 
Keer je “kokertje”.
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Op de plek waar toer 1 en 25 tegen elkaar zitten, plaats je vanaf de bovenkant tussen de 8ste en 9e steek 
de veiligheidsoogjes. Voor de ogen van  “Mevrouw Cactus” knip je een valse wimper op maat, deze schuif 
je onder de veiligheidsogen en pas daarna veranker je de oogjes. Zorg dat de wimpers goed onder het 
oog vallen en gebruik desnoods een klein druppeltje (textiel)lijm om ze aan de ogen te lijmen (aan de 
onderzijde bij het steeltje).

Haal door de open bovenkant een draad. Trek deze, zoveel als je kan, aan en hecht de draad af. Er blijft 
een vrij groot gat zitten, maar dit is niet erg want hier komt straks het bloemplukje te zitten. 

Vul “Meneer/Mevrouw Cactus” en maak de onderkant ook dicht. Bevestig “Meneer/Mevrouw Cactus” met 
kleine steekjes op het bolletje potgrond.

Het bloemplukje
Je begint met een magische ring met daarin 6 vasten.
1e en 2e toer, 6 vasten
3e toer:  *Vaste in de achterste lus, 6 lossen, in de 2e steek vanaf je haaknaald een halve vaste, 4 vasten 
en een vaste in de eerste vaste* Herhaal dit nog 5 x, de laatste vaste is je eerste steek van de 4e toer. 
4e toer: *Vaste in de voorste lus, 8 lossen, in de 2e steek vanaf je haaknaald een halve vaste, 6 vasten en 
een vaste in de eerste vasten* Herhaal dit nog 5x. Hecht af, maar laat een lange draad zitten.

Je kan het bloemplukje nu in het gat bovenop “Meneer/Mevrouw Cactus” schuiven, haak met kleine 
steekjes rondom vast en hecht af.

Knip uit een klein stukje zwart vilt een mooie snor voor “Meneer Cactus” en bevestig deze met een klein 
druppeltje (textiel)lijm onder zijn oogjes.
“Mevrouw Cactus” krijgt heuse blosjes van de poederkwast.
Zet je cactussen in een mooi potje.

“Meneer en Mevrouw Cactus” zijn gemaakt voor decoratie, ze zijn niet geschikt voor kleine kinderhandjes 
i.v.m. de kleine onderdelen die gebruikt zijn.
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