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Polkadots, ze zijn weer helemaal hip! En laat ik daar nou heel blij van worden, want ik ben gek op stipjes. Ook ben ik dol
op wollen beenwarmers, ze geven net dat beetje extra warmte. Met deze 2 ingrediënten en de Durable Soqs ging ik aan
de slag. Ik maakte een paar voor mijn zoontje en een paar voor mezelf, in fijne warme herfsttinten. De bobbelsteek zorgt
voor een tof reliëf. Het leuke is dat als je de kinderversie haakt, er genoeg wol overblijft om nog een paar beenwarmers te
maken, in tegengestelde kleurstelling, dus je hoofdkleur wordt de kleur van de stipjes en andersom.
Benodigdheden
Durable Soqs, art. 010.75
Kinderversie: kleuren 407 Almond (1 bol), 422 Sesame (1 bol)
Volwassenversie: kleuren2218 Hazelnut (2 bollen), 2239 Brick (1 bol)
Overige benodigdheden
Haaknaald nr. 2,5
Steekmarkeerder
Stopnaald
Schaar
Moeilijkheidsgraad
Ervaring
Afmeting
Kinderversie: 10x13cm
Volwassenversie: 13x18cm
Gebruikte steken
Losse
Halve vaste
Vaste
Stokje
Reliëfstokje voor
Reliëfstokje achter
Bobbelsteek: Je haakt de bobbelsteek door 5 stokjes samen te haken. Duw daarna met je vinger aan de achterkant van
het haakwerk de bobbel naar voren en vorm het mooi rond. De bobbel haak je met de andere kleur. Wissel voor de laatste
doorhaling voor de bobbel van kleur. Bij de laatste doorhaling van de bobbel wissel je weer naar de hoofdkleur. Laat de
draad van de bobbel in de hele toer meelopen, tussen de steken. Knip de draad van de bobbels na de toer met de bobbels
af. In het patroon staat de bobbeltoer vetgedrukt.
Patrooninformatie
• Lees de beschrijving van de bobbelsteek goed door voor je begint.
• Het is handig een steekmarkeerder te gebruiken en die in je eerste steek van de toer te plaatsen, zodat je goed kunt
zien dat je helemaal rond bent geweest.
Werkbeschrijving
Kinderversie
Zet met de hoofdkleur 52 lossen op. Sluit met een halve vaste. Zorg ervoor dat de ketting niet gedraaid is.
Toer 1: Haak 2 lossen, haak daarna in iedere losse van je lossenketting een stokje. Sluit met een halve vaste in de
bovenste losse.
Toer 2: Haak 2 lossen, haak daarna een reliëfstokje voorlangs en een reliëfstokje achterlangs, om en om, om ieder stokje
van toer 1. Sluit met een halve vaste in de bovenste losse.
Toer 3: Haak 2 lossen, haak om en om een reliëfstokje voor en een reliëfstokje achter, tot het einde van de toer. Waar
je in de vorige toer een reliëfstokje voor haakte, haak je nu weer een reliëfstokje voor. En waar je een reliëfstokje achter
haakte, haak je weer een reliëfstokje achter. Sluit met een halve vaste in de bovenste losse.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Janneke Termeulen in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en
bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.
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Toer 5: Haak 1 losse, haak 2 vasten in het eerste reliëfstokje van vorige toer, haak een v in ieder reliëfstokje. Sluit met
een halve vaste in de eerste losse
Toer 6: Haak een losse, haak een vaste in iedere vaste van vorige toer, sluit met een halve vaste in de eerste losse.
Toer 7 t/m 9: herhaal toer 6
Toer 10: Haak een losse, haak een vaste in de volgende 2 steken, * haak een bobbel, haak een vaste in de volgende 3
steken *, herhaal hetgeen tussen de sterretjes staat tot je 2 steken over hebt. Haak een bobbel, haak een vaste, sluit met
een halve vaste in de eerste losse.
Toer 11: Haak een losse, haak een vaste in iedere steek, Sluit met een halve vaste in de eerste losse.
Toer 12 t/m 15: Herhaal toer 11
Toer 16: Haak een losse, * haak een bobbel, haak een vaste in de volgende 3 steken*, herhaal tot
het einde van de toer. Sluit met een halve vaste in de eerste losse.
Toer 17 t/m 21: Herhaal toer 11
Toer 22: Herhaal toer 10
Toer 23 t/m 27: Herhaal toer 11
Toer 28: Herhaal toer 16
Toer 29 t/m 33: Herhaal toer 11
Toer 34: Haak 2 lossen, haak een stokje in iedere steek, sluit met een halve vaste in de bovenste
losse.
Toer 35: Herhaal toer 2
Toer 36 en 37: herhaal toer 3
Werk al je draadjes netjes weg. Dit werkt het mooist aan de binnenkant van de beenwarmer.
Haak er nog eentje.
Volwassenversie
Zet met de hoofdkleur 68 lossen op. Sluit met een halve vaste. Zorg ervoor dat de ketting niet gedraaid is.
Toer 1: Haak 2 lossen, haak daarna in iedere losse van je lossenketting een stokje. Sluit met een halve vaste in de
bovenste losse.
Toer 2: Haak 2 lossen, haak daarna een reliëfstokje voorlangs en een reliëfstokje achterlangs, om en om, om ieder stokje
van toer 1. Sluit met een halve vaste in de bovenste losse.
Toer 3: Haak 2 lossen, haak om en om een reliëfstokje voor en een reliëfstokje achter, tot het einde van de toer. Waar
je in de vorige toer een reliëfstokje voor haakte, haak je nu weer een reliëfstokje voor. En waar je een reliëfstokje achter
haakte, haak je weer een reliëfstokje achter. Sluit met een halve vaste in de bovenste losse.
Toer 4: Herhaal toer 3
Toer 5: Haak 1 losse, haak 2 vasten in het eerste reliëfstokje van vorige toer, haak een v in ieder reliëfstokje. Sluit met
een halve vaste in de eerste losse
Toer 6: Haak een losse, haak een vaste in iedere vaste van vorige toer, sluit met een halve vaste in de eerste losse.
Toer 7 t/m 9: herhaal toer 6
Toer 10: Haak een losse, haak een vaste in de volgende 2 steken, * haak een bobbel, haak een vaste in de volgende 3
steken *, herhaal hetgeen tussen de sterretjes staat tot je 2 steken over hebt. Haak een bobbel, haak een vaste, sluit met
een halve vaste in de eerste losse.
Toer 11: Haak een losse, haak een vaste in iedere steek, Sluit met een halve vaste in de eerste losse.
Toer 12 t/m 15: Herhaal toer 11
Toer 16: Haak een losse, * haak een bobbel, haak een vaste in de volgende 3 steken*, herhaal tot het einde van de toer.
Sluit met een halve vaste in de eerste losse.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Janneke Termeulen in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en
bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.
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Toer 17 t/m 21: Herhaal toer 11
Toer 22: Herhaal toer 10
Toer 23 t/m 27: Herhaal toer 11
Toer 28: Herhaal toer 16
Toer 29 t/m 33: Herhaal toer 11
Toer 34: Herhaal toer 10
Toer 35 t/m 39: Herhaal toer 11
Toer 40: herhaal toer 16
Toer 41 t/m 45: herhaal toer 11
Toer 46: Haak 2 lossen, haak een stokje in iedere steek, sluit met een halve vaste
in de bovenste losse.
Toer 47: Herhaal toer 2
Toer 48 en 49: herhaal toer 3
Werk al je draadjes netjes weg. Dit werkt het mooist aan de binnenkant van de
beenwarmer.
Haak er nog eentje.
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