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N Bijtring Schaap
Origineel kraamcadeau haken? Ga dan aan 
de slag met onze schaap bijt- en speelring 
pakket. In een mum van tijd haak je met 
dit gratis haakpatroon een toffe bijtring. 
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1 I Bijtring Schaap

SCHAAP



Tot slot nog even dit:
© 2019 CuteDutch – 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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1 Kraal omhaken
Haak met Durable Coral 2137 Mint en haaknaald nr. 2 ½.

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)

Plaats de houten kraal van 20 mm in het haakwerk.

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

Toer 8: *Haak 2v samen*. Herhaal *.* tot einde toer (6)

Knip de draad lang genoeg af. Haal de draad door alle 6 

overgebleven lussen heen en trek stevig aan. Werk de draad weg. 

Haak nog een kraal om met Coral 227 Antique Pink en een kraal 

met Coral 203 Light Pink. Laat de kralen even liggen.

In elkaar zetten
Neem een stuk waxkoord en rijg alle kralen in de volgende 

volgorde aan het koord; omhaakte kraal, 15 mm, omhaakte kraal, 

15 mm, omhaakte kraal, 6 houten kralen 15 mm, bijtring bloem 

met noppen en bijtring schaap. Ga met het waxkoord nogmaals 

door alle kralen heen en leg een dubbele knoop. Laat de knoop in 

het midden van de kraal vallen en werk de draden weg.
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Benodigdheden:
• Houten bijtfiguur Schaap
• Coral 2137 Mint
• Coral 203 Light Pink 
• Coral 227 Antique Pink
• 1 meter waxkoord 1 mm 
• 3 houten kralen 20 mm
• 8 houten kralen 15 mm
• Bijtring Bloem met noppen
• Haaknaald 2 ½
• Naald

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


