Haakpatroon onderzetters met berenoren
Benodigdheden:
11 gram dikke katoen, haaknaald maat 3, borduurnaald
•
•

Toer 1: haak in een magische ring 6 vasten.
Toer 2: haak 3 l. (reken dit als je eerste stokje). Meteen ernaast
haak je een echt stokje en verder door in elke vaste 2 stokjes
haken = 12 steken. Als je rond bent, haak je met een halve vaste
het haakwerk vast aan je eerste stokje (dat zijn de 3 lossen). Steek
daarvoor in de 3e losse van onderen.

•

•

•

Toer 3: 3 l. en er vlak naast een stokje. Ga door met in elke steek 2
stokjes te haken = 24 steken, maak je ring weer vast met een halve
vaste.
Toer 4: 3 l. en in de steek ernaast 2 stokjes. Haak zo verder: in elke
2e steek 2 stokjes. Maak je haakwerk weer aan het eind van de
toer vast met een halve vaste
Toer 5: 3 l. en dan in steek ernaast 1 stokje, volgende steek 2
stokjes, en verder in elke 3e steek 2 stokjes = 48 steken. Maak aan
het eind de ring weer vast met een halve vaste.

Dit is de basisvorm van het onderzetters haken. Als je er genoeg van hebt, dan
laat je het zo, maar met berenoortjes eraan gehaakt is ook leuk. Ga als volgt
verder:
•

•
•

Toer 6: het oor haak je door in de eerste steek van de toer een
half stokje en een stokje te maken.
In de tweede steek haak je een half dubbel stokje en een dubbel
stokje.
Daarna in de derde steek haak je twee dubbele stokjes.
In steek 4 haak je een dubbel stokje en een half dubbel stokje.
En in steek 5 (de laatste steek van het oor) haak je een stokje en
een half stokje.
Ga door met 7 halve vasten en haak het tweede oor zoals het
eerste oor.
Ga dan verder met je onderzetter haken met halve vasten langs
de rand. Hecht af als je helemaal rond bent. De begin- en de
einddraad werkt je aan de achterkant van het werk weg.

https://allkindsofthings.nl/onderzetters-haken/

