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Bijtring snoepje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BENODIGDHEDEN 

▪ Haaknaald 2,5mm 

▪ Borduurnaald 

▪ Vulling  

▪ Rammelkraal 

▪ Knisperfolie  

▪ Steekmarkeerder  

▪ Kopspelden  

▪ Haakgaren roze en lichtroze 

▪ Houten ring 7cm 
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Gebruikte afkortingen 

L = Losse 

KL = Keerlosse 

V = Vaste 

HV = Halve vaste 

ST = Stokje 

MR = Magische ring 

Achter elke toer staat het totaal aantal steken wat je hebt wanneer je klaar 

bent met je toer. Je haakt in spiraal, waarbij je de toer niet hoeft af te sluiten. 

Plaats steeds de steekmarkeerder in de eerste steek van de toer die je haakt. 

Zijkanten 
Haak met roze garen. 

1 6V in de MR 6 

2 2V, 2V in de volgende V (2x) 8 

3 3V, 2V in de volgende V (2x) 10 

4 4V, 2V in de volgende V (2x) 12 

5 5V, 2V in de volgende V (2x) 14 

6 6V, 2V in de volgende V (2x) 16 

7 7V, 2V in de volgende V (2x) 18 

8 8V, 2V in de volgende V (2x) 20 

9 9V, 2V in de volgende V (2x) 22 

10 10V, 2V in de volgende V (2x) 24 

11 11V, 2V in de volgende V (2x) 26 

12 12V, 2V in de volgende V (2x) 28 

13 Vouw het deel wat je gehaakt hebt plat en vul op met 

knisperfolie. Vouw deze dicht met 13 vasten 

13 

14 1KL, sla de steek aan de basis van de losse over, ((1 steek 

overslaan, 5 ST in de volgende, 1 steek overslaan, 1 HV) (3x)) 

Hecht af en houd een lange draad over om de zijkanten te 

kunnen vastmaken aan het snoepje 

19 

Snoepje 
Begin met roze garen. 

1 6V in de MR 6 

2 2V in elke V 12 

3 1V, 2V in de volgende V (6x) 18 

4 1V, 2V in de volgende V, 1V (6x) 24 
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5 3V, 2V in de volgende V (6x) 30 

6 2V, 2V in de volgende V, 2V (6x) 36 

7 5V, 2V in de volgende V (6x) 

Wissel naar lichtroze garen. 

42 

8-13 1V in elke V 

Vul het snoepje op en doe er een rammelkraal in. 

42 

14 Haak 1V (hierdoor verschuift je kleurwissel en is deze mooi 

gelijk aan de vorige kleurwissel), wissel naar roze garen. 

5V, 2V samen haken (6x) 

36 

15 2V, 2V samen haken, 2V (6x) 30 

16 3V, 2V samen haken (6x) 24 

17 1V, 2V samen haken, 1V (6x) 18 

18 1V, 2V samen haken (6x) 12 

19 2V samen haken (6x) 

Knip een lange draad af en haal deze door de voorste lusjes. 

Naai vervolgens de zijkanten aan het snoepje. 
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Afwerking 
We gaan nu de zijkanten aan het snoepje vastmaken. Zorg er hierbij voor dat 

je beide zijkanten gelijk aan elkaar vastmaakt. Steek de draad van het 

onderdeel ‘zijkant’ door een gaatje bij toer 1-2 naar buiten. Naai hierbij toer 2 

van het onderdeel ‘zijkant’ vast aan toer 2 van het snoepje. Doe dit ook aan 

de andere kant van het snoepje, dus bij toer 18.  

Ringbandje 
Nu gaan we een ringbandje maken om het snoepje aan de bijtring te 

bevestigen. 

Haak met lichtroze garen 7 Lossen. Keer om en haak 6V en een keerlosse. 

Haak zo in totaal 9 toeren van 6V en bevestig dit lapje aan de bijtring. Naai 

het snoepje er aan vast en zorg er hierbij voor dat het lichtroze lapje mooi 

overloopt qua kleur met het snoepje. 

En klaar is je bijtring snoepje! 


