
                                Kerst baby  rammelstokje 

                             
Nodig 

Restjes Rio katoen, huidkleur, wit, rood en groen 

1 Paar veiligheidsoogjes 6mm, 52206 

Rammeldoosje, 52402, 22 x 11 mm 

Vulling, 51303 

Werkwijze, vul het stokjetussendoor op, wissel na elke 4e toer van kleur 

1. Begin  met rood, 2 lossen, 6 vasten in de 1e losse 

2. 2 vasten in elke vaste = 12 vasten 

3. 2 vasten in elke 2e vaste =  18 vasten 

4. 18 vasten 

Toer 5 t/m 35 , 18 vasten, plaats na ongeveer 5 toeren het rammeldoosje in het stokje 

36. Haak elke 2e en 3e vaste samen = 12 vasten 

37. 12 vasten met groen in de achterste lussen 



38 Met huidkleur, 12 vasten 

39.  2 vasten in elke vaste = 24 vasten 

40.  2 vasten in elke 4e vaste = 30 vasten 

41.  2 vasten in elke 5e vaste = 36 vasten 

Haak nog 5 toeren 36 vasten, in de 3e toer van de  36 vasten komen de oogjes 

47. Haak elke 5e en 6e vaste samen = 30 vasten 

48. Haak elke 4e en 5e vaste samen = 24 vasten 

49. Haak elke 3e en 4e vaste samen = 18 vasten 

50. Haak elke 2e en 3e vaste samen = 12 vasten 

Haak elke vaste samen = 6 vasten, naai het hoofdje dicht 

Mutsje 

 Haak 2 lossen met rood, 4 vasten in de 1e losse 

1. 2 vasten in elke 2e vaste = 6 vasten 

2. 2 vasten in elke 3e vaste = 9 vasten 

3. 9 vasten 

4. 9 vasten 

5. 2 vasten in elke 3e vaste = 12 vasten 

6. 12 vasten 

7. 12 vasten 

8. 2 vasten in elke 2e vaste = 18 vasten 

9. 18 vasten 

10. 18 vasten 

11. 2 vasten in elke 3e vaste = 24 vasten 

12. 24 vasten 

13. 24 vasten 

14. 2 vasten in elke 4e vaste = 30 vasten 

15. 30 vasten 

16. 30 vasten 

17. 2 lossen, 30 halve stokjes in de voorste lussen, hecht af, vouw de rand naar voren toe om 

18. Ga verder met wit, 30 vasten 

19. 30 vasten, hecht af naai de muts op het hoofdje 

Maak een kwastje van wit garen , naai het stevig vast op het mutsje 

 

Veel plezier met deze gratis download 

@ Ilse 

 

 


