
                Bloem op stokje  
Benodigdheden 

* Haaknaald 2,5 

* Bolletje katoen  

* Houtschijfje circa 9cm doorsnee 

* Stokje circa 16 cm lang                                       

* Touw 

* 2 Knoopjes 

* 1 Wasknijpertje 

* Vulling circa 20 gram  

* Houtlijm en schilderstape             

Patroon                         
1  Maak een magische ring, en haak 6 vaste in de ring. 

Sluit af met een hv en haak 2 losse (6) 

2  Haak in elke v 2 stokjes, sluit af met een hv en haak 2 losse (12) 

3   Haak in elk stokje 2 stokjes, sluit af met een hv en haak 2 losse (24) 



4  Haak in elk stokje 2 stokjes, sluit af met een hv en haak 1 losse (48) 

5  Haak nu  *1v, 1hst, 1hst, 2 st in de zelfde steek, 2 dst in de zelfde steek, 

2 st in de zelfde steek, 1 hst, 1hst, 1v.* Herhaal dit 5x Sluit met een hv en 
hecht af (48) 

6  Haak nu nog een bloem zoals de eerste, maar haak aan het einde 3v extra 

7  Hecht niet af, maar haak de bloemen aan elkaar 

8  Vul de bloem op met vulling, en plaats het stokje. (voor het plaatsen van het 
stokje draai je eerst het touw om het stokje en plak je vast met schilderstape) 

9  Haak de bloem dicht, laat een lange draad over om later de bloemblaadjes 
mee te vormen en om de knoopjes als laatste vast te zetten. 

10  Steek de draad naar het midden van de bloem, sla de draad om de bloem 
heen, en steek de naald weer door het midden terug, trek het draad aan om het 
bloemblaadje te vormen. Herhaal dit totdat je elk blaadje gedaan hebt. 

11  Plaats nu het stokje van de bloem in het houtschijfje, lijm het goed vast. 

12  Maak het strikje om het stammetje en zet het vast met het wasknijpertje 
en klaar is je vrolijke bloem!! 
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