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Benodigdheden  
4 kleuren katoen naar keuze. 
Ik heb gebruikt: byClaire 309 lichtgeel 
                      byClaire 2190 coral 
                      byClaire 2158 lichtgroen 
                      byClaire 227antiquepink 
Haaknaald 2,5 
Klein beetje vulling 
Bijtring 7cm 
2 kleine rammeltjes of knisperfolie 
Stopnaald  

Afkortingen  
L = Lossen 
V = vasten 
Hstk = halfstokje 
Sh = samenhaken (minderen) 
Al = achterste lus 
VL= voorste lus 

Grote vleugels 2x 

1 1 L. 
1.  2v in 2de L van de naald, 8v, 4v in 1L, ga nu aan de andere kant verder, 8v, 2v in 1L.     (24) 
2.  1v, 2v in 1v, 8v, 2v in 1v, 2v, 2v in 1v, 8v, 2v in 1v, 1v.              (28) 
3.  2v in 1v, 12v, “2v in 1v”x2, 12v, 2v in 1v.               (32) 
4. “2v in 1v”x2, 14v, “2v in 1v”x2, 14v.                    (36) 
5. 36v.     
6. 36v.   
7. 2v, 2sh, 16v, 2sh, 14v.                                        (34) 
8. 34v.   
9. “2sh”x2, 13v, “2sh”x2, 13v.                               (30) 
10. 30v.  
11. “3v, 2sh” x6.                                                     (24) 
12. 24v.   
13. 12v, “2sh”x2, 8v.                                             (22) 
14. 11v, “2sh”x2, 7v.                                             (20) 
15. 10v, “2sh”x2, 6v.                                           (18) 
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16. 18v.         
17. 1v en afhechten. 

Laat bij 1 vleugel een draad hangen. 

Kleine vleugel 2x 

1. Magische ring 6v 
2. “1v, 2v in 1v”x3.      (9) 
3. “2v, 2v in 1v”x3.    (12) 
4. 1v, 4hstk, 7v.          (12) 
5. 1v, 1hstk, “2hstk in 1”x2, 1hstk, 7v.    (14) 
6. 2v, 1hstk, “2hstk in 1” x2, 1hstk, 8v.   (16) 
7. 3v, 4hstk, 9v.                                 (16) 
8. 3v, 1hstk, “2hstk in 1” x2 1hstk, 9v.    (18) 
9. 18v.  
10. “1v, 2sh” x6.                                    (12) 
Afhechten laat bij 1 vleugeltje een draad hangen. 
Let op de vorm van de vleugels leg ze op elkaar maak ze aan elkaar met het draad dat je hebt laten zitten. 
Maak de binnenste vasten aan elkaar met 4hv. Zie foto 
De kleine vleugel is niet gevuld. 
Maak zo ook de grote vleugels aan elkaar met ongeveer 8hv 

Vul de grote vleugel licht op doe er een rammeltje per vleugel of knisper folie in. 
Nu gaan we de grote en de kleine vleugels met elkaar verbinden. 
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Start bij de grote vleugel waar je in de laatste toeren geminderd hebt dat is de voorkant daar begin je ook. 
Zie foto boven ligt hier boven. Ook bij de kleine vleugeltjes ligt de 
bovenkant boven. 
Start met vasten te haken en haak gewoon door als je de kleine vleugels 
eraan vast maakt. Dit zijn 13v, en 4L nu keren, 1hv in de 2de L, 2v, nu 
haakje in de andere kant van de vleugel en neem je tijdens de vasten ook 
de VL van de net gehaakte vasten van de anderkant mee, 13v, 1 
keerlossen. Zie foto. 

13v, 1 keerlossen herhaal dit tot dat hij er strak om de ring heen kan. Eindig aan de achterkant van de 
vlinder. Haal de vlinder door de bijtring dit zorgt ervoor dat je hem makkelijker kan vastmaken aan de ring. 
Het vast maken gaat met 13v en je neemt dan ook de 13 lusjes op die in het begin gemaakt zijn. Nu zit hij 
om de ring. 
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Nu 1 lossen ga voorlangs naar de andere kant haak nu in de eerst 
vasten van de overgang kleur 13hv zorg ervoor dat je omslag draad 
onder het insteken van de naald zit. Zie foto  

Zo zorg je ervoor dat de hv wat meer boven aan komt. 
Nu steken we in de laatste steek van het staartje en brengen we 
hem met een hv naar de andere kant van de vlinder en hechten we 
af.  

En werk het draad weg. Zie foto afwerking achterkant. 

 

Rondjes groot 2x 

1. Magische ring 6v 
2. 2v in elke v.       (12) 
Sluit met hv. 
Maak vast aan grote vleugel 

Rondjes klein 2x 

1. Magische ring 6v 
Sluit met hv. 
Maak vast aan kleine vleugel. 

Borduur op de grote vleugel nog 2 plusjes. 

Veel haakplezier!! 
Dit patroon is van Jacqueline v.d.Bent-Bekker /made by J.4kids 
Mocht je het gehaakte vlindertje verkopen of foto plaatsen op de bekende media site dan zou ik het erg leuk 
vinden als je of mijn naam of mijn made by J vermeld. 
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