
nodig: Katia haakkatoen in verschillende kleuren en een 

haaknaald nummer 3; 2.5 kan ook, dan worden ze iets kleiner. 

 

- 6 lossen opzetten en met een halve vaste sluiten tot een ring. 

- 3 lossen haken (dit is het eerste stokje) en vervolgens 23 

stokjes haken, toer sluiten met een halve vaste in de eerste 3 

lossen. Alle volgende toeren op deze manier sluiten. 

- nu op ieder stokje een halve vaste haken. Hiervoor alleen de 

achterste lus van het stokje gebruiken, de voorste lussen 

vormen dan een contrasterend rondje. Sluiten 

-  3 lossen - 1 halve vaste in de achterste lus van de 2e halve 

vaste van de vorige toer - 3 lossen - 1 halve vaste in de achterste 

lus van de 4e halve vaste van de vorige toer - dit herhalen tot je de bij de 24e halve vaste van de 

vorige toer bent. Sluiten. Je hebt nu 12 lusjes van 3 lossen om het begin-rondje heen. 

- twee halve vasten om het eerste boogje - 4 lossen - 1 vaste in het volgende boogje. Dit herhalen tot 

je rond bent en 12 lusjes van 4 lossen hebt. Sluiten. 

- twee halve vasten om het eerste boogje - 3 lossen - 1 vaste in hetzelfde boogje - 3 lossen - 1 vaste 

in het volgende boogje - 3 lossen - 1 vaste in hetzelfde boogje. Dit herhalen tot je rond bent. Boven 

ieder boogje van 4 lossen heb je nu 2 boogjes van 3 lossen gehaakt, in totaal dus 24 boogjes. Sluiten 

- In het eerste boogje van 3 lossen haak je 7 vasten, in het volgende boogje 1 vaste. Dit herhalen tot 

je rond bent. Je hebt nu 12 boogjes met 7 vasten erin en 12 boogjes met 1 vaste erin. 

- Afhechten. 

 

- 6 lossen opzetten en met een halve vaste sluiten tot een ring. 

- 3 lossen haken (dit is het eerste stokje) en vervolgens 23 

stokjes haken, toer sluiten met een halve vaste in de eerste 3 

lossen. Alle volgende toeren op deze manier sluiten. 

- nu op ieder stokje een halve vaste haken. Hiervoor alleen de 

achterste lus van het stokje gebruiken, de voorste lussen 

vormen dan een contrasterend rondje. Sluiten 

- 2 lossen (dit is het eerste halve stokje), nog 2 lossen, 1 half 

stokje op de derde steek van de vorige toer, 2 lossen, 1 half 

stokje op de vijfde steek van de vorige toer. Dit doen totdat je 

rond bent; je hebt nu een rondje met 12 hokjes er om heen. 

Toer sluiten 

- 2 lossen (1e halve stokje) 2 lossen, 1 half stokje in het eerste 

hokje. * 1 half stokje in het volgende hokje, 2 lossen, 1 half stokje in hetzelfde hokje. Vanaf * 

herhalen tot je rond bent. Je hebt nu weer 12 hokjes, met in ieder hokje een half stokje, twee lossen 

en weer een half stokje.  Toer sluiten 

-  2 lossen haken (1e halve stokje) Nu haak je om ieder boogje van 2 lossen van de vorige toer 2 halve 

stokjes, 2 lossen en 2 halve stokjes. Je krijgt dan 12 groepjes van 2 halve stokjes, 2 lossen en 2 halve 

stokjes. Toer sluiten.  

- 2 halve vasten haken tot het volgende boogje van 2 lossen. 3 lossen haken voor het eerste stokje, 

nu nog 6 stokjes haken, 7 stokjes in het volgende boogje. Dit doen tot je rond bent, je hebt nu 12 

groepjes van 7 stokjes. Toer sluiten.  

In principe is je onderzetter nu klaar. Op het voorbeeldonderzettertje hierboven heb ik er nog een 

toer halve vasten, omheen gehaakt in de achterste lus van de laatste toer, dan krijg je een mooi 

stevig randje.  
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