
  



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  

 

Vleugeltjes (Haak dit onderdeel 2x) 

Haak met Snow White 106 

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. 1v in elke v    = 30 

7. 3x (9v, 2v in de volgende v)  = 33 

8. 3x (10v, 2v in de volgende v)  = 36 

9. 6x (5v, 2v in de volgende v)  = 42 

10. 1v in elke v    = 42 

11. 1v in elke v    = 42 

12. 6x (5v, 2v samen haken)  = 36 

13. 1v in elke v    = 36 

14. 6x (4v, 2v samen haken)  = 30 

15. t/m 17. 1v in elke v (3 toeren)  = 30 

18. 3x (8v, 2v samen haken)  = 27 

19. 1v in elke v    = 27 

20. 3x (7v, 2v samen haken)  = 24 

21. 1v in elke v    = 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 3x (6v, 2v samen haken)  = 21 

23. 1v in elke v    = 21 

24. 3x (5v, 2v samen haken)  = 18 

25. 1v in elke v    = 18 

26. 3x (4v, 2v samen haken)  = 15 

27. 1v in elke v    = 15 

Vouw het vleugeltje dubbel en haak het dicht met 7v. 

De vleugels worden niet opgevuld. Bepaal de positie 

achterop de rug en naai de vleugels vast. 



Voelsprieten (Haak dit onderdeel 2x) 

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. t/m 6. (3 toeren) 1v in elke v  = 18 

7. 6x (1v, 2v samen haken)  = 12 

Vul het bolletje op 

8. Haak elke 2v samen   = 6 

Steek een chenilledraad (ongeveer 15cm) door het overgebleven gat in het bolletje. Naai nu de overgebleven 6v 

samen en trek stevig aan, waarbij je nu ook de chenilledraad vanzelf vastzet. Werk de draadjes netjes weg.   

Bepaal de positie van de voelsprieten. Zet de voelsprieten op de kop door het chenilledraad achter een steek van het 

hoofd langs te steken. Draai een gedeelte van het uiteinde van de chenilledraad als een wokkel om de voelspriet 

heen. Nu staat hij vast.  

Bloem 

We beginnen met de bloemsteel, 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. Haak 1v in elke v   = 24 

6. 6x (2v, 2v samen haken)  = 18 

7. 6x (1v, 2v samen haken)  = 12 

Vul dit gedeelte lichtjes op en wissel van kleur, naar Kiwi 205

8. 3x (2v, 2v samen haken)  = 9 

9. t/m 39. (31 toeren) haak 1v in elke v  = 9 

De steel hoeft niet worden opgevuld. Voor versteviging kan je eventueel een stokje, chenilledraad of ijzerdraad 

plaatsen in de steel. Vouw het uiteinde van de steel dubbel en haak dicht met 4v. 

Haak nu de bloemblaadjes met Poppy Rose 390 (haak er 7) 

1. Haak 6v in een magische ring = 6 

2. Haak 2v in elke v  = 12 

3. 4x (2v, 2v in de volgendev ) = 16 

4. t/m 7. (4 toeren) 1v in elke v = 16 

8. 4x (2v, 2v samen haken) = 12 

9. 1v in elke v   = 12 

10. 3x (2v, 2v samen haken) = 9 

Vouw het bloemblaadje dubbel en haak het dicht met 4v. De bloemblaadjes worden niet opgevuld. Naai alle 7 

bloemblaadjes vast aan toer 5 van de bloemsteel.  

 



Haak nu het groene blaadje voor aan de steel, haak met Kiwi 205 

1. Haak 6v in een magische ring  = 6 

2. 1v in elke v    = 6 

3. 3x (1v, 2v in de volgende v)  = 9 

4. 1v in elke v    = 9 

5. 1v in elke v    = 9 

6. 3x (2v, 2v in de volgende v)  = 12 

7. 1v in elke v    = 12 

8. 1v in elke v    = 12 

9. 3x (3v, 2v in de volgende v)  = 15 

10. 1v in elke v    = 15 

11. 1v in elke v    = 15 

12. 3x (4v, 2v in de volgende v)  = 18 

13. 1v in elke v    = 18 

14. 6x (2v, 2v in de volgende v)  = 24 

15. 1v in elke v    = 24 

16. 6x (2v, 2v samen haken)  = 18 

17. 1v in elke v    = 18 

18. 3x (4v, 2v samen haken)  = 15 

19. 3x (3v, 2v samen haken)  = 12 

Vouw het uiteinde dubbel en haak het dicht met 6v. Het blaadje wordt niet opgevuld. Vouw het uiteinde nogmaals 

dubbel en naai het ongeveer halverwege de bloemsteel vast. 

 

 

 

 

We zijn aangekomen bij het einde van de CAL. Ik hoop dat je 

veel plezier hebt beleefd aan het patroon! 

Ik ben erg benieuwd naar de resultaten. Kom je 

jouw foto delen op onze Facebookgroep? 

Lieve haakgroetjes, Daniëlle 

 

 

 

 

 

 

 

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!  

De link naar onze Facebookgroep: 

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

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

