ACTIEF
CREATIEF

HAAK EEN
ZACHTE

rammelaar
tekst en beeld J.H.M. CORBIJN

Mooi in de box, leuk om mee te spelen. Deze
zachte rammelaar in de vorm van een ster haak
je zelf in een handomdraai! Toch liever een
muziekdoosje erin? Vervang dan het belletje
binnenin voor een muziekdoosje.

B E NODIG DHE DE N

• 2 bolletjes Phildar Cotton 3 • Haaknaald 3.5 mm • Vulling • Stopnaald •
Leren label (online of in een fourniturenzaak te koop) • Rammelaar of belletje
(online of in een fourniturenzaak te koop)
of eventueel een muziekdoosje
WE RK WIJZE

Kijk voor de beschrijving op
de volgende pagina.

TIPS

Voor het zicht is het leuk om
een lief lintje of mooi touw aan
de rammelaar te bevestigen, zodat
deze ook eventueel boven de wieg of
aan de box vastgemaakt kan worden.
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In plaats van een rammelaar of
belletje kun je er ook een
muziekdoosje met trekkoordje in
verwerken. Stop deze er dan in
wanneer de ster voor driekwart
dichtzit en vul deze op met vulling.
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Werkwijze binnenkant van de ster
Maak een magische ring of haak 4 losse (hierna: 4l). Sluit deze met 1 halvevaste (hierna: hv)
tot een ring. Haak in de ring 6 vaste (hierna: v).
Toer 1: Haak 2 v in elke v (12)
Toer 2: Haak 2 v in elke 2e v (18)
Toer 3: Haak 2 v in elke 3e v (24)
Toer 4: Haak 2 v in elke 4e v (30)
Toer 5: Haak 2 v in elke 5e v (36)
Toer 6: Haak 2 v in elke 6e v (42)
Toer 7: Haak 2 v in elke 7e v (48)
Toer 8: Haak 2 v in elke 8e v (54)
Toer 9: Haak 2 v in elke 9e v (60)
Let op: tel goed na, het aantal moet kloppen
voor het haken van de punten aan de ster!

Werkwijze punten van de ster en achterkant
Toer 1 en 2: Haak 12 v en 1 keerlosse (hierna: kl)
Toer 3: Haak 2 v samen, 8 v, 2 v samen, 1 kl (10)
Toer 4: Haak 10 v, 1 kl
Toer 5: Haak 2 v samen, 6 v, 2 v samen, 1 kl (8)
Toer 6: Haak 8 v, 1 kl
Toer 7: Haak 2 v samen, 4 v, 2 v samen, 1 kl (6)
Toer 8: Haak 6 v, 1 kl
Toer 9: Haak 2 v samen, 2 v, 2 v samen, 1 kl (4)
Toer 10: Haak 4 v, 1 kl
Toer 11: Haak 2 v samen, 2 v samen, 1 kl (2)
Toer 12: Haak 2 v, 1 kl
Toer 13: Haak 2 v samen, 1 kl (1)
Hecht de draad af. Haak nu nog 4 punten.
Begin telkens in de 1e v naast een punt.
Haak vervolgens nog eenzelfde ster en haak
deze aan elkaar. Vul zodra de ster voor driekwart aan elkaar zit de binnenkant op met de
vulling en de rammelaar. Haak vervolgens de
opening dicht.
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