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Materiaal:

Ballerina‘s met pootknopen

Met pootknopen:

Met strikken:

Groott e:

Wat je al moet kunnen: vaste steken, losse steken, Magic Loop, half vaste steek

haaknaald Nr. 6

100 g wol in blauw

100 g wol in roze

rest in zalm

rest in roze

hartknopen

komt ongeveer overeen met 

schoenmaat vanaf 35rest in oranje

2 knopen

naald
naaigaren
wolnaald
schaar
stekenmarkeerder pantoff els

Ballerina 

Begin met een Magic Loop in blauw en 
haak hier 7 vaste steken in. Trek voorzich-
tig aan de begindraad zodat de ring in het 
midden sluit.

Verbind de 1e en de laatste steek met 1 
half vaste steek. Haak in dezelfde steek 2 
vaste steken.
Haak in de volgende 6 steken in de ring 
ook 2 vaste steken. Dit resulteert in een 
totaal van 14 steken.

Afhankelijk van de schoen-
maat die je hebt, moet 
je het aantal gehaakte 
toeren wijzigen. Een toer 
komt min of meer overeen 
met ongeveer de volgen-
de grotere of kleinere 
schoenmaat. De schoenen 
rekken ook een beetje uit. 
Als je echter na de punt 
meer dan 16 toeren moet 
haken om je schoenmaat 
te krijgen, heb je meer dan 
een bol garen in de basis-
kleur nodig.

Markeer het einde van de ronde met een stekenmarkeerder 
of een draad in een contrasterende kleur. Haak in toer 3 en 4 
vaste steken in de steken van de vorige toer.

In toer 5 haak je weer vaste steken, meerder echter bij elke 2e steek 1 steek. 
Aan het einde van de toer resulteert dit tot 21 steken.

Tip:
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Haak in toer 6 en 7 in elke steek van de 
vorige toer 1 vaste steek.

In toer 8 haak je weer vaste steken en meerder je bij elke 3e steek 1 steek. Zo 
heb je aan het einde van de toer 28 steken.

In toer 9, 10 en 11 haak je de vaste steken zonder meerderen.

De punt van de voet is nu klaar. Haak nu 1 
keerlosse steek en draai je werk.
Je haakt nu niet meer in toeren verder, 
maar in rijen, dat wil zeggen, je eindigt 
elke rij met 1 keerlosse steek en draait je 
werk om.
Haak in de volgende 22 steken van de vori-
ge ronde vaste steken, maak aan het einde 
1 keerlosse steek en draai je werk om.

Haak 16 rijen vaste steken. Daarna heb je 
een punt van de voet en een recht vlak, 
welk aansluit. Dit vlak moet nog aan de 
achterkant worden gesloten.

Vouw je werk, zoals te zien is op de foto.

De buitenste randen van je werk liggen op 
elkaar. Steek met de haaknaald door de op 
elkaar liggende steekbogen en verbind ze 
met 1 half vaste steek.
Sluit de naad op deze manier.

Knip aan het einde van de draad 10 cm van de naald verwijderd af en trek de lus 
lang totdat de draad erdoor glijdt. Hecht alle draden af en stulp de ontstane 
hak naar binnen.

Haak de ballerina‘s zoals beschreven bij de ballerina‘s met pootknopen. 
Beschreven in stap 1-15.

Voor de strikken haak je kleine rechthoeken in roze. Zet 8 losse steken op en 
haak 6 rijen vaste steken. Druk het rechthoek in het midden als een accordeon 
samen en omwikkel het midden strak met een stuk garen. Knoop de uiteinden 
aan elkaar.

Naai de strikken en knopen met naaigaren en een naald op de ballerina’s.

Om de bovenkant te haken, knoop je een draad in oranje op de hiel. Trek uit 
deze draad een lus en door een willekeurige steekboog op de rand en haak 1 
losse steek. Haak vervolgens in elke 2e steekboog bij de voetpunt of in elk 2e 
gat langs de zijkant van de rij steeds 1 vaste steek en 1 losse steek.

Aan het einde knip je de draad 10 cm van de haaknaald verwijderd af, trek de 
lus lang totdat de draad erdoor glijdt en hecht alle draden af.

Naai de knopen met naald en draad op de schoenen.

Ballerina‘s met strikken


