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Benodigdheden:

- 4mm haaknaald
- 3mm haaknaald
- 3 bollen Scheepjes Secret Garden
- 1 bol Scheepjes Catona 50 

Afkortingen 
l  losse 
st  stokje 
2st samenh 2 stokjes samenhaken 
T  toer 
v  vaste 
hv  halve vaste 
2v samenh 2 vasten samenhaken 
stk/stkn steek

Instructies 
Met Scheepjes Secret Garden en 4mm haaknaald: 22l, 
draai werk om 
T1: 3l (telt als st), st in elke l tot eind (22st), draai   
 werk om 
T2: 3l, st onderin, st tot eind, nog een st in laatste stk  
 (2 gemeerderd), draai werk om. 
 
herhaal T2 nog 21 keer. 
T24: 3l, st in elke stk, draai werk om. 
herhaal T24 nog 21 keer, knip draad af en hecht af.

Met Catona en 3mm haaknaald: 
Let je topje met de goede kant naar boven en de smalle 
kant naar links. Je gaat nu de linker zijkant afwerken. 
 
Linker kant: 
T1:  bevestig draad in de eerste steek. 2v in elk st tot  
 eind, v aan de bovenkant van het topje, draai   
 werk om. 
T2: 1l, *v in de voorste lus* 30 keer, *2v samenh, v*  
 6 keer, v tot eind, draai werk om. 
T3: 3l, 42st, *2st samenh, 2st* 4 keer, st tot eind. 
knip draad af en hecht eindjes in. 
 
Rechter kant: 
Draai je topje met de goede kant naar boven en de  
smalle kant aan de rechterkant. Je gaat nu de rechterzij-
kant afwerken. 
T1: 2v in elk st, 1v in de eerste stk aan de onderkant. 
T2: 1l, 42v in de achterste lus, *2v samenh, v* 6   
 keer, v tot eind, draai werk om, 
T3: 2l, 26st, *2st samenh, 2st*, 4 keer, st tot eind,   
 draai werk om, 

knip draad af en hecht eindjes in.

10l, hecht aan op punt A (zie afbeelding linksonder), 2hv 
tot punt B, 10l hv in eerste stk van de eerste 10l, 50l (of 
bevestig sluiting). Herhaal voor de andere kant.

Zij/ achterkant (maak 2) 
75l

T1: 3l, 2st in de 4e stk, draai werk om 
T2: 4l, st onderin, *1l, st in 2 volgende stk*, 2 keer, l,  
 st,l, st in dezelfde stk, draai werk om, 
T3: 4l, st onderin, *l, st* 3 keer, l, st,l,st in dezelfde   
 steek, draai werk om, 
T4: 4l, *st,l* tot laatste stk, st, draai werk om

Herhaal T3 en T4 nog 4 keer voor een Small, 6 keer voor 
een M en nog 8 keer voor een L.

Laatste toer: 3l, st in elke stk tot eind

Leg goede kanten op elkaar, begin aan de onderkant en 
bevestig met hv door de buitenste lussen. 
Knip draad af, hecht eindjes af.

Knip stukken van 10cm af, vouw dubbel en bevestig aan 
het topje voor franjes

Wassen en blocken voor gebruik! Veel plezier!
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For pattern support please contact us at support@stickscups.com

Visit our shop: 
 

Sticks & Cups 
Telingstraat 11
3512GV Utrecht
The Netherlands

www.stickscups.com
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