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Bijtring watermeloen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BENODIGDHEDEN 

▪ Haaknaald 2,5mm 

▪ Borduurnaald 

▪ Vulling  

▪ Steekmarkeerder  

▪ Rammeldoosje 

▪ Roze, wit en groen 

garen 

▪ Restje zwart 

(borduur)garen 

▪ 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 rondes, je begint de toer steeds met 2L en je sluit 

de toer met een HV in de eerste steek, tenzij anders aangegeven. De 2L aan 

het begin van je toer tellen niet mee voor het aantal steken. 

Watermeloen 
Start met roze garen en maak een MR. 

1 Haak 12ST in de MR 12 

2 2ST in elke ST (12x) 24 

3 1ST, 2ST in de volgende (12x) 36 

4 1ST, 2ST in de volgende, 1ST (12x) 48 

5 3ST, 2ST in de volgende (12x) 60 

6 Verander naar wit garen. 

2ST, 2ST in de volgende, 2ST (12x) 

 

72 

7 Verander naar groen garen 

5ST, 2ST in de volgende (12x) 

84 

8 Haak 1L, haak vervolgens 1V in elke st 84 

9 Vouw de watermeloen plat en haak hem dicht met vasten. 

Vul tijdens het haken licht op en doe er een rammeldoosje in. 

Hecht af en werk het draadje weg. 

41 

 

Ringlapje 
Haak met geel garen 7L. Keer om en haak 6V en een KL. Haak zo in totaal 9 

toeren van 6V en bevestig dit lapje aan de bijtring en aan de watermeloen. 

Afwerking 
Borduur met zwart garen pitjes op het roze gedeelte van de watermeloen. 

Doe dit op de voorkant en op de achterkant. En klaar is je bijtring 

watermeloen! 


