
Haakbeschrijving voor ‘Katten-konten-onderzetters’. 

Haak een ring van  5 lossen met rose.  
Haak 7 vasten in de ring, sluiten met halve vaste in 1e vaste.  
Dit na iedere toer doen. 

Draad afknippen en verder gaan met zwart. Of bruin. Of wat je maar een leuke 
kattenkleur vindt……. Dikkie-Dik heeft een oranje kont! 
 
 
Op iedere vaste twee vasten: 14 vasten.  
3e toer:  op de 1e vaste 1 vaste op de 2e vaste 2 vasten, totaal 21 vasten. 
4e toer: op de eerste 2 vasten elk 1 vaste, op de derde vaste 2 vasten, totaal 28 vasten. 
5e toer: op de eerste 3 vasten elk 1 vaste, op de vierde vaste 2 vasten, totaal 35 vasten.  
6e toer: op de eerste 4 vasten elk 1 vaste, op de vijfde vaste 2 vasten, totaal 42 vasten 
7e toer: op de eerste 5 vasten elk 1 vaste, op de zesde vaste 2 vasten, totaal 49 vasten 
Je hebt nu een mooi zwart kattenachterkantje. 
 

8e toer: nu ga je het staartje maken.  
9 lossen, 1 vaste op de eerste losse van 
de naald, een half stokje op de tweede 
losse van de naald, 6 stokjes op de 
volgende 6 lossen. Sluiten met een 
halve vaste  in de 3e vaste vanaf waar 
je de 9 lossen hebt gehaakt. 
Het staartje is nu klaar.  
Nu ga je de 8e toer verder rondhaken. 
op de volgende 7 vasten elk 1 vaste, op 
de achtste vaste 2 vasten, doe dit twee 
keer. 
Op de punt in de toer kun je de pootjes 
haken.  
5 lossen, 1 stokje op de 3e losse van de 
vanaf de naald, nu nog twee stokjes op 
de volgende twee stokjes. Sluiten met 
een halve vaste in de 3e vaste vanaf 
waar  je de 5 lossen hebt gehaakt. Nu 3 
vasten en dan nog zo'n pootje haken. 
Na de pootjes maak je de toer af tot het 
staartje met vasten, met in elke achtste 
vaste twee vasten.  
 
Succes! Ada  

 


