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Benodigd materiaal: 
Art.nr. Omschrijving: 
 
521762 haaknaald nr. 2,5  
542522 catania wit, 50g  
490043 acrylbal helder, 2-delig, ø 80 mm

Catania 
542.522

Handleiding:

Materiaalverbruik:  50 gram cantania wol (genoeg voor 5 ballen) 
Het duurt ca. 1 uur en 15 minuten voor een bal af is.

1. Rij: 8 losse steken (opzetstuk) met vaste steek sluiten. 

2. Rij: 4 losse steken (=1 stokje+1 losse), 1 stokje en 1 losse. verder werken en met een vaste sluiten (in totaal 10 
stokjes). 

3. Rij: 4 losse (=1 dubbelstokje) en 2 dubbelstokjes in de losse (rij 2) en 3 losse, 3 dubbele stokjes en 3 losse en met 
een vaste sluiten. 

4. Rij: 7 losse en met 1 vaste in de losse (rij 3) verbinden, verder gaan met 7 losse en 1 vaste (in totaal 10 losse bogen). 

5. Rij: iedere 7 vaste om een losse haken.  

6. Rij: 4 losse (=1 dubbelstokje) en 1 dubbelstokje gelijk insteken, 3 losse, 1 vaste in het midden van de boog (van rij 5) 
steken, 3 losse, 
2 dubbelstokjes aan het eind van de boog insteken, 3 losse, 1 vaste in het midden van de boog, 3 losse en met een 
vaste aan het dubbelstokje sluiten.  

7. Rij:  1 vaste tussen het dubbelstokje (van rij 6) en 7 losse, een vaste tussen het dubbelstokje (in totaal 10 bogen). 

8. Rij: 2 vaste tot het midden van de boog haken, dan 4 losse (= 1 dubbelstokje) en 2 dubbelstokjes in het midden van 
de boog (rij 7) haken en 2 losse, 3 dubbelstokjes in de volgende boog en 2 losse met een vaste verbinden.  

 Nu de bal in het haakwerkje steken en zo verder haken.  

9. Rij: 3 losse (=1 stokje) 2 losse, 1 stokje in de tussenruimte tussen het dubbelstokje (van rij 8), 2 losse, 1 stokje (in 
totaal 10 stokjes). 

10. Rij: 3 losse (= 1 stokje) verder in elke tussenruimte (van rij 9) 1 stokje haken (in totaal 9 stokjes). 

11. Rij: met 4 vaste steken de bal sluiten.  


