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Wandhanger Rendier
Is gemaakt met Coral van Durable. De 
wandhanger wordt ongeveer 21 cm bij 
18 cm.
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Benodigdheden:
• 1 bol Coral 326 Ivory
• 1 bol Coral 2218 Hazelnut
• 1 bol Coral Mini 221 Holly Berry
• 1 bol Coral Mini Dark Brown
• Veiligheidsogen 10 mm
• Haaknaald nr. 3
• Stok
• Lintje
• Vulling 
• Naald

Afkortingen:
l = losse
hv = halve vaste
v = vaste
st = stokje

Patroon Rendier Wandhanger
Haak 41l met Coral 326 Ivory. We haken de wangerhanger van links naar rechts. Je hecht aan het einde 

van toer de draad af en begint opnieuw met haken aan de linkerkant van de teltekening (volgende 

pagina!). Elk hokje op de teltekening staat gelijk aan 2 stokjes. De eerste toer met vasten tellen we niet 

mee.

Toer 1: Haak 1v in de 2e l vanaf de haaknaald, 39v (40)

Toer 2 t/m 28: Haak 1st in elke steek (40)

Toer 29: Haak 1v in elke v (40)

Haak een rand met vasten om de wandhanger en haak hierbij op de hoeken steeds 2v om door de 

bocht te gaan. 

Neusje
Haak met Coral 221 Holly Berry en haaknaald nr. 3.

Toer 1: Haak 6v in een magische ring (6)

Toer 2: Haak in elke v 2v (12)

Toer 3: *Haak 1v, 2v in de volgende v*. Herhaal *.* tot einde toer (18)

Toer 4 t/m 6: Haak 1v in elke v (18)

Toer 7: *Haak 1v, 2v samenhaken*. Herhaal *.* tot einde toer (12)

Knip de draad lang genoeg af en vul het neusje licht op. Naai het neusje op de wandhanger en werk 

de draad weg. Plaats de veiligheidsogen volgens de positie van de teltekening.
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Tot slot nog even dit:
© 2019 CuteDutch, Kimberley Riegman-Zwaans – Alle rechten voorbehouden. 
DIT PATROON IS ALLEEN VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK! Het patroon of delen van het 
patroon mogen niet verveelvoudigd, uitgebracht (zowel online als op schrift), aangepast 
of doorverkocht worden. Voor vragen en/of op- merkingen over het patroon: 
info@cutedutch.nl - www.cutedutch.nl
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Franjes
Maak aan de onderkant van de wandhanger franjes van ongeveer 15 cm lang. Bevestig het lint aan de 

stok en maak de wandhanger met Coral 326 Ivory vast aan de stok. Werk de draden weg.
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