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Bobbel-tuut-hanger 

 
Garen: Scheepjes Catona, kleur 146 
Haaknaal: 3 mm 
Extra: Silikonen ring, clips 
 
Afkortingen 
 
hv – halve vaste 
v – vaste 
gk – goeie kant 
vk – verkeerde kant 
 
 
Speciale steken 
 
bobbelst – bobbel steek *sla om, steek in aangegeven steek, haal het garen op, trek door 2 
lussen*, herhaal *-* tot je 5 lussen op de naald heb, sla om en trek door alle lussen. 
 
 
Belangrijk om te weten 
 
- Denk eraan dat er veiligheidsvoorschriften zijn als je een tuuthanger maakt. 
- De losse aan het eind van een toer is een keer-steek. 
- De tuut-hanger wordt in rijen gehaakt, dus draai je werk na elke toer. 
- Na dat je de silikonen ring heb vastgehaakt aan de hanger, haak je nog een toer met vasten 
langs de zijkanten. Je kunt ervoor kiezen om eers de draad af te knippen inplaats van halve 
vasten te haken tot het beginpunt, zoals in het patroon beschreven staat. Pas er dan wel op 
dat je de v aan de goeie kant haakt aan beide zijkanten. 
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Patroon 
 
Begin met een lus op de haaknaald, zorg ervoor dat de clis met de goeie kant naar boven ligt. 
 
1. 6 v rond de clips, 1 l, keer. (gk) 
2. 6 v, 1 l, keer. (vk) 
3-5. 6 v, 1 l, keer. 
 

  
 
6. 2 v, bobbelst i volgende steek, 3 v, 1 l, keer. (vk) 
7. 3 v, 1 v i bobbelst, 2 v, 1 l, keer. (gk) 
8-9. 6 v, 1 l, keer. 
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Herhaal toer 6-9 zo vaak je wilt. Ik haakte totaal 12 herhalingen, zodat ik 12 bobbels had. 
Doe daarna nog een keer toer  3-5. 
 
Zorg dat je de goeie kant naar boven heb om de silikonenring vast te haken. Steek de 
haaknaald door de steken van de tuuthanger en daarna door de silikonring, die houd je 
achter het haakwerk. 6 v door zowel tuuthanger als silikonen ring, sluit af met 1 l. 
 

   
 
Daarna haak je langs de lange kanten van de tuuthanger, 1 v in elke v langs de hele zijkant.  
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Zodra je bij de clips komt, haak je  1 l, daarna  6 hv over de tuuthanger heen naar de andere 
lange kant, zorg ervoor dat deze hv niet te strak zijn,  1 l. 
 

  
 
1 v in elke v van de zijkant langs de helemaal terug, afsluiten met een laatste hv in de laatste 
steek van de kant. 
 

  
 
Knip de draad af en werk de eindjes goed weg. 
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Bedenk dat mijn patronen beschermd zijn door copyright. Dit patroon behoort van mij, Anna Nilsson en ik 
heb er alle rechten op. Daarom vraag ik om niet mijn pdf’s te delen met anderen, verwijs liever naar het 
patroon op mijn blogg annavirkpanna.com. 

Bij vragen of als er iets is dat niet juist lijkt, neem dan kontakt op met annavirkpanna@gmail.com. 

Je kunt ook lid worden van mijn Facebook-groep, AnnaVirkpanna's Hook Up, hier is iedereen welkom om 
fotos te delen van werkstukken gebaseerd op mijn patronen, om vragen te stellen enz. 

Vergeet niet om je fotos op de sociale media te taggen met #annavirkpanna, dan kan ik ook jullie mooie 
werkstukken zien. 

<3 Anna 


