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Betekenis afkortingen en symbolen: 
puff st = puff steek
hv = halve vaste

l = losse
v = vaste

Gehaakte katoenschijfjes met waszakje 
Haak je eigen wattenschijfjes van katoengaren die je keer op keer kunt wassen en gebruiken. Herbruikbare 
wattenschijfjes zijn een milieuvriendelijker alternatief voor gewone wattenschijfjes. Haak ook een waszakje 

waarin je de gehaakte wattenschijfjes kunt opbergen.

Gebruik haaknaalden 3 en 2,5.

Katoenschijfjes 
1:  Begin met het haken van een magische cirkel. Steek de haaknaald in de lus, haal de draad door de lus en sla om).

2:  Haak 8 puff steken in de magische cirkel en sluit met een hv.

Puff-steek: sla om, steek de haaknaald in de cirkel, sla om. Doe dit in totaal drie keer. Je hebt nu 7 lussen op de haaknaald. Sla om en 
haal je draad door alle 7 lussen op de haaknaald. Sla om en haal de draad erdoor. Trek de cirkel samen.

1:  Haak een puff-st in de eerste opening en twee in de volgende opening. Herhaal dit patroon tot het einde van de 
ronde. Eindig met een hv.

2:  Haak twee puff st in de eerste opening en één in de volgende. Herhaal dit patroon tot het einde van de ronde. 
Eindig met een hv.

3:  Begin met een losse (l) en haak vasten (v) in alle steken tot het einde van de ronde. Haak 2 rondes met vasten.  

4:  Eindig met een hv en weef de uiteinden van de loshangende draden in.

EEN TIP: haak de puff st losjes en houdt de steken op hun plaats op de haaknaals met je wijsvinger terwijl je haakt.
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Waszakje: 
1:  Begin met een magische cirkel een haaknaald nr. 3. 

2:  Haak 8 puff st in de magische cirkel.

3:  Haak 2 puff st tussen elke puff st van de vorige ronde. Eindig met een hv.

4:  Haak om en om 2 en 1 puff st in de volgende ronde. Eindig met een hv.

5:  Volgende ronde: 2 puff st in één opening en 2 puff st in ieder van de volgende twee openingen.

6:  Haak een v in alle steken in de volgende ronde. Eindig met een hv.

7:  Gebruik nu haaknaald nr. 2,5. Haak 4 l. Sla 2 steken over en haak 1 v in de volgende steek.

8:  Herhaal tot het einde van de ronde. Eindig met een hv.

9:  Ga zo door tot de gewenste hoogte van de zak is bereikt (10-11 cm).

10:  Haak een ronde vasten (v). Haak 4 v in de lus in de eerste ronde. Haak nog een ronde.

11:  Haak de laatste ronde met 4 l in iedere 3de steek.

12:  Vouw het garen dubbel en haak een ongeveek 55 cm lang koord met l.  


