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Materiaal 

 

 haaknaald 3-4 mm (aanpassen, niet te strak) 

 garen: gemerceriseerd katoen) 

 maasnaald (met stompe punt) 

 3 steekmarkeerders of draadjes in een andere kleur 

 vulling 100% polyester, fiberfill  

 

Afkortingen 

 

pm  plaats marker 

rnd  ronde  

v  vaste  

herh  herhaal  

M  meerder = 2 v in volgende v  

Mi  minder=  2 v onzichtbaar samenhaken (van onder naar boven insteken in  

  voorste lus van de volgende steek en hetzelfde in de daaropvolgende steek,  

  draad door beide lussen halen, en nogmaals door beide lussen. Op youtube  

  vind je uitleg). Bij deze mindering moet je even opletten dat je de volgende  

  steek in de juiste lus haakt anders maak je die in dezelfde lus en heb je  

  alsnog je mindering niet 

 

Notities:  

• voor magische ring zie plaatje (of kijk op youtube) 

• borsten worden gehaakt in continue rondes, dus ronde niet 

sluiten marker steeds meenemen naar boven  

• Patroon begint bij de tepel en eindigt op de achterkant 

 

 

Patroon  
 

1 maak 6 v in magische ring, sluit ring  6 v 

2 M iedere v      12 v 

3 (2 v, M in volgende 2 v, pm) 3x  

(laatste marker een andere kleur)   18 v 

4 (4 v, M in volgende 2 v) 3x     24 v 

5 (7 v, M in volgende v) 3x    27 v 

6 (v tot 1 v voor marker, M in volgende 2 v) 3x  

7 (v tot marker, M in volgende v) 3x  

8 en verder: herh rnds 6 & 7 tot gewenste maat (zie tabel 

 of), ca: 

 

CUP A: herh 3x of nodig voor 12,7 cm 54 v 

CUP B: herh 4x of nodig voor 14    cm  63 v 

CUP C: herh 5x of nodig voor 15,2 cm 72 v 
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CUP D: herh 6x of nodig voor 16,5 cm 81 v 

CUP E: herh 7x of nodig voor 17,8 cm 90 v 

 

 Als je tijdens het werk meet, rek je het werk ietsje uit en meet je van de rand naar 

 de tepel x 2. In de tabel op de volgende pagina vind je de maten 

 

Dan twee rnds alleen in de achterste lussen haken (= ribbel) daarna begint de onderkant en 

ga minderen 

   

1 (Mi, v tot 1 voor marker v, Mi) 3x   

2  en verder: herhaal rnd 1 tot er 15 v over zijn 

  

Knip raad af, vul de boezem, haal draad door de voorste lussen van de 15 v en trek een 

beetje aan, laat vulgaatje open, werk draad af  

 

Succes! 

 

ps: kom je er niet uit kijk dan even wie het dichtst in de buurt zit of bel met Knitted 

Knockers Nederland, zie www.knittedknockers.nl 

 

 

Maattabel 

 

in cm 
(gevuld)  
over de 

tepel van 
ribbel naar 

ribbel 
gemeten 

band band band band band band band band 

cup cup cup cup cup cup cup cup 

                

70 75 80 85 90 95 100 105 

                  

11 cm A               

12 cm B A             

13 cm C B A           

14 cm D C B A         

15 cm E D C B A       

16,5 cm F E D C B A     

17,5 cm   F E D C B A   

19 cm     F E D C B A 

20,5 cm       F E D C B 

22 cm         F E D C 

23,5 cm         G/H F/G/H E/F/G/H D/E/F/G/H 

 

http://www.knittedknockers.nl/

