
                       Gratis download, rammelstokje 

                             
Nodig 

Restjes katoen, huidkleur, ivoor, roze 

1 Paar veiligheidsoogjes 6mm 

Houten knoopje van 1cm 

Rammelballetje 

Vulling 

Werkwijze, vul tussendoor op 

1. Haak met ivoor, 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 in de achterste lus 

Haak nog 15 toeren, 18 vasten 

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

21. 12 vasten 



22. 12 vasten 

23. Met huidkleur, 12 vasten 

24. 2 vasten in elke vaste = 24 vasten 

25, 2 vasten in elke 4e vaste = 30 vasten 

26. 2 vasten in elke 5e vaste = 36 vasten 

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

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

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

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

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

Plaats wat vulling in het hoofdje , plaats de rammelbal erboven op, vul deze rond om op 

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

Mutsje  

1. Haak met ivoor, 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. 2 vasten in elke 3e vaste = 24 vasten 

5. 2 vasten in elke 4e vaste = 30 vasten 

Haak nog 5 toeren , 30 vasten 

12. Haak 2 lossen en 30 halve stokjes in de voorste lus, hecht af 

13. Vouw de gehaakte halve stokjesrand naar buiten  toe om, haak met roze, 30 vasten in de zichtbare 

lussen 

14. 30 vasten 

15. 30 vasten, hecht af, naai het mutsje op het hoofdje 

Kraagje 

1. Haak met roze, 13 lossen, niet sluiten,  

2. 12 vasten 

3. Haak 6 stokjes in de 1e vaste en een vaste in de volgende vaste, herhaal dit tot het einde van de 

toer, hecht af, naai het kraagje vast 

Naai het knoopje op het stokje 

 

Veel plezier met deze gratis download 

@ Ilse 

 

 


