
  



BIJTJE LIVIA 

EEN PATROON VAN DANIËLLE EVELEENS 

 

Benodigdheden 

Scheepjes Catona Jet Black 110  

Scheepjes Catona Yellow Gold 208  

Scheepjes Catona Nude 255  

Scheepjes Catona Snow White 106  

Scheepjes Catona Kiwi 205 

Scheepjes Catona Poppy Rose 390  

Ovale veiligheidsoogjes 10mm 

Zwarte chenilledraad  

Haaknaald nr. 2,5 

Stopnaald  

Vulling  

 

Afkortingen 

V: vaste 

L: losse 

Hv: halve vaste 

Stk: stokje  

A.L. : haak alleen in de Achterste Lus  

 

Lijf 

Haak met Yellow Gold 208 

1. Haak 6v in een magische ring  = 6 

2. Haak 2v in elke v   = 12 

3. 6x (1v, 2v in de volgende v)  = 18 

4. 6x (2v, 2v in de volgende v)  = 24 

5. 6x (3v, 2v in de volgende v)  = 30 

6. 6x (4v, 2v in de volgende v)  = 36 

7. 6x (5v, 2v in de volgende v)  = 42 

8. 6x (6v, 2v in de volgende v)  = 48 

9. 6x (7v, 2v in de volgende v)  = 54 

10. 6x (8v, 2v in de volgende v)  = 60 

11. 6x (9v, 2v in de volgende v)  = 66 

12. 6x (10v, 2v in de volgende v)  = 72 

13. 6x (11v, 2v in de volgende v)  = 78 

14. t/m 19. (6 toeren) 1v in elke v   = 78 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

20. A.L. 1v in elke v    = 78  

Wissel van kleur, naar Jet Black 110 

21. 6x (11v, 2v samen haken)  = 72 

22. 1v in elke v    = 72 

23. 6x (10v, 2v samen haken)  = 66 

24. 1v in elke v    = 66  

Wissel van kleur, naar Yellow Gold 208 

25. A.L. 1v in elke v    = 66 

26. 6x (9v, 2v samen haken)  = 60 

27. 1v in elke v    = 60 

28. 1v in  elke v    = 60 

29. 6x (8v, 2v samen haken)  = 54 

30. 1v in elke v    = 54 

31. 1v in elke v    = 54 

32. 1v in elke v    = 54 

33. 6x (7v, 2v samen haken)  = 48 

34. 1v in elke v    = 48 

35. 1v in elke v    = 48 

Begin met het opvullen van het lijf, blijf 

vullen tot aan het einde 

36. 6x (6v, 2v samen haken)  = 42  

37. 6x (5v, 2v samen haken)  = 36  

38. 6x (4v, 2v samen haken)  = 30  

Wissel van kleur, naar Nude 255 

39. A.L. 6x (3v, 2v samen haken)  = 24 

40. 1v in elke v    = 24 

41. 1v in elke v    = 24 

 

Hecht af en werk de draad netjes weg. Hou de opening van het lijf naar je toe en hecht vervolgens met Yellow Gold 

208 aan in de voorste lussen van toer 39 (zie foto 1). Haak een toer halve vasten, hecht af en werk de draad weg.  

Doe dit vervolgens ook met Jet Black 110 in de voorste lussen van toer 25.  



Rok 

Begin met Yellow Gold 208 

1. Hou het lijf met de opening naar je toe. Hecht aan in de voorste lussen (foto 1&2) van toer 20 en haak 2 

lossen (= eerste stokje, foto 3), haak 2 stokjes in de volgende steek. Herhaal (1stk, 2stk in de volgende steek) 

tot de toer rond is en sluit de toer met een hv in het eerste stokje van de toer    = 117 

2. Begin de toer met 2 lossen, haak 2 stokjes in de volgende steek, haak 1 losse, sla 3 steken over, herhaal (3stk 

in dezelfde steek, 1 losse, sla 3 steken over) tot het einde van de toer (foto 4). Sluit de toer met ene hv = 116 

Wissel van kleur, naar Jet Black 110 

3. (Haak 3 stk in de lossenboog, haak 1 losse, haak 3stk in de volgende lossenboog, 1 losse) herhaal dit tot het 

einde van de toer. Sluit de toer met een hv        = 116 

4. Begin de toer met 2 lossen (= eerste stokje) haak daarna in elke steek een stokje. Sluit de toer met een hv

             = 116 

Wissel van kleur, naar Yellow Gold 208 

5. Begin de toer met 2 lossen (= eerste stokje), haak 27stk, 2stk in de volgende steek. Haak hierna 3x (28stk, 

2stk in de volgende steek) en sluit de toer met een hv        = 120 

6. (Haak 5stk, 1hv) herhaal dit tot aan het einde van de toer (foto 5)     = 120 

Hecht af en werk de draadjes netjes weg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT © Dani’s Creaties 2019  

Dit patroon is een ontwerp van Dani’s Creaties en mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden. Dit 

patroon is niet bedoeld om te kopiëren, te vertalen of te publiceren!  



Wil je graag de tussenstand en/of het eindresultaat met ons delen? Heb je 

vragen n.a.v. het patroon? Haak dan gezellig aan bij onze Fangroep! 

https://www.facebook.com/groups/1160696290652177/ 

 

Volg je onze Facebookpagina al? 

www.facebook.com/daniscreaties  

 

 

https://www.facebook.com/groups/1160696290652177/
http://www.facebook.com/daniscreaties

