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Dit patroon is ontworpen door Club Geluk (www.clubgeluk.nl) in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Durable en bedoeld voor privégebruik. 
Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Het blokje

Maak een ketting van 8 losse.
1- 2. 7 vaste, 1l losse, keer.
3. 3 vaste, 1 losse, keer. 
4. 3 vaste,1 losse,  keer. 
5. 3 vaste en hecht af.
6. Sla 2 steken over en haak in de 7de vaste van het begin (er moet een gat komen) 2 vaste, 
2 vaste in de laatste steek, 1 losse, keer.
7. 2 vaste, 1 losse, keer.
8. 2 vaste, 1 losse, keer.
9. 2 vaste, 2 losse, 3 vaste, keer.
10. 7 vaste en haak hierbij alleen in de achterste lussen, 1 losse, keer.
11-15. 7 vaste, 1 losse, keer.
16. 7 vaste  en haak hierbij alleen in de achterste lussen, 1 losse, keer.
17-22. herhaal 11 t/m 16
23-27. 7 vaste, 1 losse, keer.
31. hecht af. 

Garen 
Kaas: 
Durable Coral mini kleur 309 Light yellow 
Uitje: 
Durable Coral mini kleur 326 Ivory 
Vlaggetje: 
Durable Coral kleur 316 Red, 310 White en 
2103 Cobalt
Klein satéstokje voor het vlaggetje
Poppenvulling

Benodigdheden
Gereedschap:
Haaknaald: 2,5
Schaar en stopnaald

Kaasblokje met uitje en vlaggetje
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Dit patroon is ontworpen door Club Geluk in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Durable en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder 
toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Zijkanten
Haak 7 vaste aan in het 3de vierkantje en haak hierbij alleen  in de achterste lussen. 
Haak 6 toeren 7 vaste. Herhaal voor de andere kant. 

Kaasgat
Neem 10 vaste rond op aan de binnenkant/achterkant van het lapje en haak 5 toeren rond. 
Trek het gat dicht. Zorg dat het tuutje aan de binnenkant van het kaasblokje komt te zitten.

Haak het kubusje aan de buitenkant dicht, zodat je de randen benadrukt. Haak daarbij steeds in de 
achterste lussen.

Uitje

Maak een magische ring. We gaan rond haken en sluiten de toeren niet.
1.  5 vaste in de ring. 
2. *1 vaste, 2 vaste in de volgende steek*, herhaal *-* nog 1 keer, 1 vaste: 7 steken.
3.  *1 vaste, 2 vaste in dezelfde steek haken*, herhaal *-* nog 2 keer, 1v: 10 steken.
4. *1 vaste, 2 vaste in dezelfde steek haken*, herhaal *-* tot einde: 15 steken.
5. 15 vaste: 15 steken
6. 15 vaste: 15 steken
7. *2 vaste samen haken, 1 vaste*, herhaal *-* tot einde: 10 steken.
8. *2 vaste samen haken, 1 vaste*, herhaal *-* nog 2 keer, 1v: 7 steken. 
Vul het uitje licht op.
9. *2 vaste samen haken, 1 vaste*, herhaal *-* nog 1 keer, 1 vaste: 5 steken.
Hecht af.

Vlaggetje

Maak een ketting van 11 losse met rood.
1- 2. 10 vaste, 1 losse, keer.
Wissel naar wit.
3. 10 vaste  en haak hierbij in de achterste lussen, 1 losse, keer.
4. 10 vaste, 1 losse, keer.
Wissel naar cobalt.
5. 10 vaste  en haak daarbij alleen in de achterste lussen, 1 losse, keer.
6. 10 vaste, 1 losse, keer.
Werk alle draadjes weg.
Prik het kleine satéstokje door het vlaggetje heen. Daarna door het uitje en eindig met het kaasblokje.
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Dit patroon is ontworpen door Club Geluk in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Durable en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder 
toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Bitterbal met vlaggetje

Benodigdheden

Gereedschap:
Haaknaald: 2,5
Schaar en stopnaald

Garen: 
Bitterbal: 
Durable Coral mini kleur 385 Coffee 
Vlaggetje: 
Durable Coral mini kleur 316 Red, 310 White en Cobalt 2103
Klein satéstokje voor het vlaggetje
Poppenvulling

Maak een magische ring. 
1. 8 vaste in de ring.
2. *1 vaste, 2 vaste in de volgende steek*, herhaal *-* tot einde: 12 steken.
3. *1 vaste, 2 vaste in de volgende steek *, herhaal *-* tot einde: 18 steken.
4. *1 vaste, 2 vaste in de volgende steek *, herhaal *-* tot einde: 27 steken.
5. Meerder  nog 3 keer zodat je 30 vaste hebt en haak verder in vaste: 30 steken.
6-10. 30 vaste: 30 steken.
11. *1 vaste, 2 vaste samen haken*, herhaal *-* 3 keer en haak vaste tot einde: 27 steken.
12. *1 vaste, 2 vaste samen haken*, herhaal *-* tot einde: 18 steken.
13. *1 vaste, 2 vaste samen haken*, herhaal *-* tot einde: 12 steken.
Vul het balletje licht op met vulling.
14. *1 vaste, 2 vaste samen haken*, herhaal *-* tot einde: 8 steken.
15. Trek de steken dicht en hecht af. 

Vlaggetje

Maak een ketting van 11 losse met rood.
1- 2. 10 vaste, 1 losse, keer.
Wissel naar wit.
3. 10 vaste  en haak hierbij in de achterste lussen, 1 losse, keer.
4. 10 vaste, 1 losse, keer.
Wissel naar blauw.
5. 10 vaste  en haak daarbij alleen in de achterste lussen, 1 losse, keer.
6. 10 vaste, 1 losse, keer.
Werk alle draadjes weg.
Prik het kleine satéstokje door het vlaggetje heen. Daarna door de bitterbal.
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Dit patroon is ontworpen door Club Geluk in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Durable en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder 
toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Haring met vlaggetje

Benodigdheden

Gereedschap:
Haaknaald: 2,5
Schaar en stopnaald

Garen: 
Haring: 
Durable Coral mini 
kleur 2232 Light grey, 2236 Charcoal, 
310 White en 203 Light pink.
Vlaggetje: 
Durable Coral kleur 316 Red, 310 White en 2103 Cobalt
Klein satéstokje voor het vlaggetje
Poppenvulling

Lijf
Zet een ketting op van 36 losse met licht grijs. 
1. 9 vaste, 26 stokjes: 35 steken.
2. 3 losse (telt als eerste stokje), 18 stokjes, 16 vaste, 1 losse, keer: 35 steken
Wissel naar wit.
3. Herhaal toer 1. 
Wissel naar licht grijs.
4. Herhaal toer 2. 
Wissel naar donker grijs.
5. Herhaal toer 1.
6. 3 losse, 34 stokjes: 35 steken
7. Herhaal toer 5. 
8. Herhaal toer 4.
9. Herhaal toer 3.
10. Herhaal toer 2.
11. Herhaal toer 1.

Haak de haring dicht over de lange kant aan de verkeerde kant en haal binnenste buiten.
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Dit patroon is ontworpen door Club Geluk in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Durable en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder 
toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Staart
1. Haak aan het einde (de smalle kant en door beide kanten) van de staart 10 vaste.
2. Haak 5 vaste, 1 losse, keer.
3. 2 stokjes, 1 vaste, 1 stokje en 1 samen gehaakt stokje. Hecht af.
Keer de haring en hecht met donker grijs aan de andere kant. 
4. Haak 5 vaste,  1 losse, keer.
5. 2 stokjes, 1 vaste, 1 stokje en 1 samen gehaakt stokje. Hecht af.
Vul de haring licht op.

Haak aan de andere kant, waar de kop zou zitten van de haring, aan met kleur roze.
1. 10 vaste in het rondte.
Sluit de toer niet. 
2. *2 vaste, volgende 2 vaste samen haken* herhaal van *-* tot einde: 8 steken.
3. *1 vaste, 2 vaste samen haken* herhaal van *-* nog 1 keer, 1vaste: 6 steken.
Knip de draad lang en haal de draad door de laatste 6 steken en trek het gat dicht.
Hecht af.

Vlaggetje
Maak een ketting van 11 losse met rood.
1- 2. 10 vaste, 1 losse, keer.
Wissel naar wit.
3. 10 vaste  en haak hierbij in de achterste lussen, 1 losse, keer.
4. 10 vaste, 1 losse, keer.
Wissel naar blauw.
5. 10 vaste  en haak daarbij alleen in de achterste lussen, 1 losse, keer.
6. 10 vaste, 1 losse, keer.
Werk alle draadjes weg.
Prik het kleine satéstokje door het vlaggetje heen. Daarna door de haring.

Garnering – plakje augurk

Benodigdheden

Gereedschap:
Haaknaald: 2,5
Schaar en stopnaald

Garen: 
Durable Coral kleur 2158 Light green en 2147 Bright green

Maak een magische ring met kleur licht groen. We gaan rond haken en sluiten de toeren niet.
1. 6 vaste in de ring.
2. 2 vaste in elke vaste: 12 steken.
3. 2 vaste in elke vaste: 24 steken.
Wissel naar kleur groen.
4. 24 vaste en haak daarbij alleen in de achterste lussen, sluit met een halve vaste.
Hecht af.
Maak er nog een paar of zoveel als je lekker vindt.


