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Ribbon Broodmandje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Materialen: 

 Haaknaald nr.5-8 (Lees meer in de 

sectie haakvastheid) 

 Hobbii Ribbon  

 10 en 7.5 cm leren bandje 18 mm – 

Naturel  

 2 stuks popnageltjes 6x9 mm 

 Evt. gaatjestang 

Formaat: 

Groot: Bodem ca. 18 cm, Hoogte ca. 8.5 cm.  

Klein: Bodem ca. 12 cm, Hoogte ca. 6.5 cm.  

 

Koop garen en toebehoren hier:  

http://shop.hobbii.nl/ribbon-broodmandje 

Verbruik: Ca. 

Groot: 190g Grå 

Klein: 105g Grå 

 

 

 

Afkortingen: 

Mr: Magische ring 

S: Steek 

V: Vaste 

Dv: Diepe vaste 

Ia: Insteek achter (haak in de achterste 

lus) 

Hv: Halve vaste 

Haakvastheid: In dit patroon wordt 

gehaakt met naald 5, maar de grootte is 

een schatting en is afhankelijk van je 

haakvastheid. Bij een te kleine naald zal 

je bodem beginnen te bollen. Je hebt dan 

een grotere naald nodig. Probeer het uit 

en vind de naald die past bij jouw 

vastheid en het Ribbon garen. 

https://hobbii.dk/
http://shop.hobbii.nl/ribbon-broodmandje
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Patroon: 

Klein: 

1. Maak een mr en haak 8 v in de ring. (8) 

2. Haak 2 v in alle steken, de ronde rond. (16) 

3. Haak " 1 v, 2 v in de s erna ". Herhaal dit in totaal 8 keer. (24) 

4. Haak " 1 v in de volgende 2 s, 2 v in de s erop ". Herhaal dit in totaal 8 keer. (32) 

5. Haak " 1 v in de volgende 3 s, 2 v in de s erop ". Herhaal dit in totaal 8 keer. (40) 

6. Haak " 1 v in de volgende 4 s, 2 v in de s erop ". Herhaal dit in totaal 8 keer. (48) 

7. Haak " 1 v in de volgende 5 s, 2 v in de s erop ". Herhaal dit in totaal 7 keer. Haak 1 v in de 

laatste 6 s. (55) 

8. Deze ronde haak je als Ia, zonder uitbreidingen: haak v in de achterste lus, de ronde rond. (55) 

9. Haak 1 ronde normale v. (55) 

10. Haak " 1dv, 1 v ". Herhaal, de ronde rond. Eindig met 1 dv. (55) 

11. Haak " 1 v, 1 dv ". Herhaal, de ronde rond. Eindig met 1 v. (55) 

Herhaal ronde 10 en 11, totdat je in totaal 8 rondes hebt gehaakt.  

18. Eindig met 1 ronde hv. Knip en bevestig de eindjes.  

 

Groot: 

1. Maak een mr en haak 8 v in de ring. (8) 

2. Haak 2 v in alle steken, de ronde rond. (16) 

3. Haak " 1 v, 2 v in de s erna ". Herhaal dit in totaal 8 keer.  (24) 

4. Haak " 1 v in de volgende 2 s, 2 v in de s erop ". Herhaal dit in totaal 8 keer. (32) 

5. Haak " 1 v in de volgende 3 s, 2 v in de s erop ". Herhaal dit in totaal 8 keer. (40) 

6. Haak " 1 v in de volgende 4 s, 2 v in de s erop ". Herhaal dit in totaal 8 keer. (48) 

7. Haak " 1 v in de volgende 5 s, 2 v in de s erop ". Herhaal dit in totaal 8 keer. (56)  

8. Haak " 1 v in de volgende 6 s, 2 v in de s erop ". Herhaal dit in totaal 8 keer. (64) 

9. Haak " 1 v in de volgende 7 s, 2 v in de s erop ". Herhaal dit in totaal 8 keer. (72) 

10. Haak " 1 v in de volgende 8 s, 2 v in de s erop ". Herhaal dit in totaal 7 keer. Haak 1 v in de 

laatste 9 s. (79)  

11. Deze ronde haak je als Ia, zonder uitbreidingen: haak v in de achterste lus, de ronde rond. (79) 

12. Haak 1 ronde normale v. (79) 

13. Haak " 1dv, 1 v ". Herhaal, de ronde rond. Eindig met 1 dv. (79) 

14. Haak " 1 v, 1 dv ". Herhaal, de ronde rond. Eindig met 1 v. (79)  

Herhaal ronde 13 en 14, totdat je in totaal 10 rondes hebt gehaakt. 

19. Eindig met 1 ronde hv. Knip en bevestig de eindjes.  
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Fotostappenplan: 

1e ronde:  

 
1. Hier is de ronde met insteek achter en v 

afgemaakt, en je zal nu " 1dv, 1 v " haken op de 
volgende wijze:  

 
2. Haak 1 dv. Dit is een normale v, die echter 

diep wordt gehaakt. Dat wil zeggen dat hij 
gehaakt wordt in de v van de vorige ronde. De 
naald markeert waar je je dv in haakt.  

 

 
3. Zo. Er is nu 1 dv gehaakt.  

 
4. Haak nu 1 normale v in de steek ernaast.  
 

 
5. Nu haak je weer 1 dv. De naald markeert waar 

je je dv in haakt.  
 

 
6. Zo.  

https://hobbii.dk/
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7. Haak 1 normale v in de steek ernaast. Haak " 1 

dv, 1 v ", de ronde rond. 
 

 
8. Eindig met 1 dv. Dit was de 1e ronde.  

2e ronde:  
  

 
9. Nu haak je " 1 v, 1 dv ". Haak 1 v in de 1e steek.  

 
10. Nu haak je 1 dv. Deze wordt gehaakt rond de 

normale v van de vorige ronde. De naald 
markeert waar je je dv in haakt.  

  

 
11. Zo.  

 
12. Nu haak je een normale v in de steek ernaast.  

https://hobbii.dk/
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13. Nu haak je weer 1 dv, in de v van de vorige 

ronde. De naald markeert waar je de dv haakt.  
 

 
14. Zo.  

 
15. Haak " 1v, 1 dv ", de ronde rond. Eindig met 1 

v. Herhaal deze 2 rondes totdat je de gewenste 
hoogte hebt van je mandje.  

                                                                                               

 
16.  Eindig met 1 ronde hv. Knip en bevestig de 

eindjes.  

 

Montering – Leren bandje:  

 
Knip bandjes van 10 en 7.5 cm. Maak gaatjes aan 
beide eindes voor het monteren van de 
popnagels.  

 
Bevestig het leren bandje over de rand van de 
mand met de popnageltjes.  
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Veel succes! ☺ 

Veel liefs van Hobbii.nl 
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