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 » 2,5 mm haaknaald 
 » max. 6 verschillende kleuren voor haaknaald 2,5 mm 
 » naald met een stompe punt, zo mogelijk een gebogen naald

 (Handig bij het bevestigen van de hoofdband en armen)
 » schaar
 » centimeter
 » steekmarkeerders
 » vulling
 » 2 veiligheidsogen, 9 mm zwart (de ogen kunnen ook opgeborduurd worden)

Een mededeling vooraf …
Deze pop is voor verzamelaars bedoeld, die minstens 14 jaar oud zijn. Vooral bij kinderen onder de drie jaar is 
voorzichtigheid geboden! De veiligheidsoogjes en draden kunnen losraken, a� ankelijk van je haakvaardigheden 
kan de vulling door het haakwerk naar buiten komen. 

Een paar tips vooraf …

 » Er wordt in een spiraal gehaakt. Lichaam en hoofd worden uit één stuk, vanaf de voeten, gehaakt.
 » Haak zo strak als je kunt! Mochten de gaten tussen de steken te groot zijn, neem dan een dunnere haaknaald.
 » Werk met stekenmarkeerders. Alleen daarmee lukt het tellen en het aanhouden van het meerderen en minderen.
 » Als je het gevoel hebt dat er geen vulwatten meer bij kunnen, duw er dan toch nog een handje vol in.
 » Goed modelleren bij het opvullen zorgt voor de perfecte vorm! Dus niet willekeurig watten erin, 

 maar op de juiste plekjes alsjeblie�  ;)!

Benodigd garen ...
CATANIA | SCHACHENMAYR en CATANIA DENIM | SCHACHENMAYR 
haaknaald: 2,5-3,5, gewicht: 50 gr, lengte: 125 m, materiaal: 100% katoen

Hannah – Ice cream

Huid:  Catania | Schachenmayr | gewicht: 50 g bijv. 1 bol | Kleurnr: 263, so�  apricot
Sokken, shirt, schoenen ...  Catania | Schachenmayr | gewicht: 50 g bijv. 1 bol | Kleurnr: 106, wit
Shirt:  Catania | Schachenmayr | gewicht: 50 g bijv. 1 bol | Kleurnr: 110, zwart
Schoenen: Catania | Schachenmayr | gewicht: 50 g bijv. 1 bol | Kleurnr: 253, jade
Tuinbroek: Catania Denim | Schachenmayr | gewicht: 50 g bijv. 1 bol | Kleurnr: 152, jeans
Haar, ijshoorn: Catania Denim | Schachenmayr | gewicht: 50 g bijv. 1 bol | Kleurnr: 110, kaneel

Voor de zonneklep en de ijsbol je kunt goed garenresten gebruiken, hier ... Catania, Kleurnr: 385, mint, 
Catania, Kleurnr: 106, wit en Catania Denim, Kleurnr: 124, manderine.

Veiligheidsogen:  Kunststof, zwart, 9 mm  

   Met het vermelde garen en naalddikte is Hannah ongeveer 31 cm groot.
   
   

Voordat je begint ... 
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Korte uitleg vooraf ...
Deze steken worden gebruikt en niet nader uitgelegd: losse (l), halve vaste (hv), vaste (v), half stokje (hstk.), 
stokje (stk), keerlosse (kl), begin losse (bl), tellen (kl) of (bl) als 1 steek in een toer/rij dan is dit in het patroon apart 
aangeduid en beschreven

Overige a� ortingen ...
[...] ...x Wat tussen haakjes staat wordt herhaald! Het aantal herhalingen volgt voor de x. 
vmeerd.  Vasten meerderen. Twee vasten haken in dezelfde steek van de vorige rij/toer. 
vmind. Vasten minderen. In twee opeenvolgende voorste lussen steken en samen haken als bij een vaste.  (a� . 01, a� . 02)
t./r.  toer/rij
(... st) Steken, deze aanduiding in de rechtermarge gee�  het totaal aantal steken in deze rij/toer aan.
kw  Kleurwissel

Deze technieken worden gebruikt en niet nader uitgelegd:
Draadlus, het sluiten van toeren, het aan- en a� echten van draden. 

Onzichtbaar minderen bijv. vaste minderen

In twee of drie opeenvolgende voorste lussen steken en samen haken als bij een vaste (a� . 01, a� . 02). 
 

Kleurwissel (kw)

Tip! Bij de kleurwissel de laatste steek voor “kw” alvast met de nieuwe kleur afmaken (a� . 03-05). 

   
   Hulp vind je bij Pinterest en Facebook!
   Nuttige pins bij /over gebruikte technieken: www.pinterest.com/misshookhaekeln
   Direct je vraag stellen op mijn Facebook groepspagina www.facebook.com/groups/misshook/
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Pak je garen voor de schoen!

Haak 8 losse incl. kl
01. toer  beginnend bij de 2e losse vanaf de haaknaald: 6 v van de lossenketting     (16 st)
  terug haken, 3 vmeerd, 5 v, vmeerd (a� . 01)  
02. toer hstkmeerd, 5 hstk, [hstkmeerd]3x, 5 hstk, [hstkmeerd]2x  (22 st)
03. toer v in de 2e/achterste lus van de hstk (a� . 02)   (22 st)
04. toer kw jade, v in elke achterste lus  (22 st)
05. toer 7 v, [vmind]4x, 7 v  (18 st)
06. toer 5 v, 2 l, werk omdraaien  (5 st)
07. rij [1 stk, stkmeerd]4x (a� . 03, a)  (12 st)  

Draden a� nippen en a� echten. Schoen versieren, altijd van onder naar boven insteken (a� . 03, b), 
Schoenveter inrijgen. Nu alles nog eens herhalen!

De sokken ... (2 stuks haken)
Om te beginnen maken we een draadlus (magic ring).
01. toer  8 v in de ring, stevig aantrekken   (8 st)
02. toer v in elke achterste lus   (8 st)
03. toer  [3 v, vmeerd]2x   (10 st)
04.-06. t. (3) v  (10 st)
07. toer [4 v, vmeerd]2x  (12 st)
08.-10. t. (3) v  (12 st)
11. toer in elke voorste lus [5 hstk, hstkmeerd]2x, 2 kl (werk omdraaien, a� .05)  (14 st)
12. toer in elke achterste lus 14 stk (a� . 06) met hv toer sluiten  (14 st)
  Draden a� nippen en a� echten. (a� . 07)
  Nu alles nog eens herhalen!

We beginnen met de schoenen ... (2 stuks haken)
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Aanhechten met huidskleur op de achterste lussen van toer 10 (a� . 01):
01. toer [5 v, 1 st overslaan]2x (10 st)
02.+03. t. (2) v (10 st)
4. toer [4 v, vmeerd]2x (12 st)
05.+06. t. (2) v (12 st)
07. toer [5 v, vmeerd]2x (14 st)
08.-12. t. (5) v laatste toer precies tot het achterste midden haken* (a� . 02) (14 st)

Uitleg “achterkant midden” (a� . 02): Het achterste midden dient ervoor om foutjes te corrigeren en om zeker te zijn dat de boezem 
later op de juiste plek zit. Je haakt gewoon vasten verder tot je het achterste midden hebt bereikt.

Nu trekken we de schoen aan, vullen de voet op en naaien de schoen vast (a� . 03).

En we gaan verder met de benen ...

13. toer [vmind]2x, 1 v, 1 hstk., [stkmeerd]2x, 1 hstk., 1 v, [vmind]2x (a� . 04)  (12 st)
14. toer 2 v, vmind, 4 v, vmind, 2 v  (10 st)
15. toer [4 v, vmeerd]2x  (12 st)
16.+17. t. (2) v  (12 st)
18. toer [3 v, vmeerd]3x  (15 st)
19.-21. t. (3) v  (15 st)
22. toer [4 v, vmeerd]3x   (18 st)
23.-29. t. (7) v  (18 st)
  Laatste toer verder haken tot binnenbeenzijde 
  Draad a� nippen en a� echten. (a� . 05)

De benen ... (2 stuks haken)
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Korte uitleg vooraf...
Neem het garen in huidskleur en hecht het aan de “rand van de laatste steken van de benen (a� . been, a)”, door beide steken aan 
(hv) en haak in hetzelfde insteekpunt een vaste. Dit is het begin van je nieuwe toer (deze bevindt zich aan het uiteindelijke achter-
werkje, o� ewel aan de achterkant van het popje). 

Let op: plaats de voeten bij het samenhaken van de benen met de neus naar voren.

De benen worden nu als een 8 aan elkaar gehaakt. (zie gestippelde lijn a� . 01)

01. toer  Aanhechten en halve vaste, 1. vaste (zelfde insteekplek) in de laatste twee beensteken (a� . 01), v      (36 st)
  (op de overgang van de benen aan de voorzijde haak je 1 vaste in de 1. insteekplek!) 
  Let op: na de eerste toer moeten het 36 steken zijn! 
02. toer v  (36 st) 
03. toer   [3 v, vmeerd]9x  (45 st)
04. toer   [4 v, vmeerd]2x, 20 v, [4 v, vmeerd]3x  (50 st)
05. toer   [4 v, vmeerd]2x, 26 v, [4 v, vmeerd]2x, 4 v  (54 st)
06.-11. t. (6) v, laatste toer precies tot het achterste midden haken  (54 st)

Nu stevig opvullen!

12. toer 7 v, vmind, [3 v, vmind]2x , 16 v, vmind, [3 v, vmind]2x, 7 v  (48 st)
13. toer 6 v, vmind, 7 v, vmind, 14 v, vmind, 7 v, vmind, 6 v  (44 st)
14. toer vmind, [3 v, vmind]2x, 20 v, vmind, [3 v, vmind]2x  (38 st)
15. toer vmind, [2 v, vmind]2x, 18 v, vmind, 2 v, vmind, 4 v  (33 st)
16. toer v  (33 st)
17. toer [9 v, vmind]3x  (30 st)
18.-22. t. (5) v, laatste toer precies tot het achterste midden haken (a� . 2)  (30 st)
23. toer 9 v, vmeerd, [3 v, vmeerd]3x, 8 v  (34 st)
24.-26. t. (3) v, laatste toer precies tot het achterste midden haken  (34 st)
27. toer 11 v, 3 vmind (p. 4, a� . 02), 6 v, 3 vmind, 11 v  (30 st)

We gaan hier straks verder ...

De benen aan elkaar haken ...



a� . 01 a� . 02 a� . 03 a� . 04

a� . 05 a� . 06 a� . 07 a� . 08

a� . 01 a� . 02 a� . 03 a� . 04

a� . 05 a� . 06 a� . 07 a� . 08

Hannah – Ice cream

© 2018 Miss Hook // Carla Schwind // Alle rechten voorbehouden. Alleen voor EIGEN GEBRUIK! Zowel het patroon als de afzonderlijke delen 
ervan mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd (zowel online als gedrukt), geruild of doorverkocht worden! De verkoop van 
poppen die aan de hand van dit patroon zijn vervaardigd is toegestaan, echter alleen wanneer deze door de koper van het patroon in gelimiteerde 
hoeveelheid met de hand vervaardigd zijn en een verwijzing naar de ontwerper bevatten. Bij het publiceren van foto’s van de pop is de ontwerper 
eveneens als volgt te noemen „© misshook.de“.

8

Om te beginnen maken we een draadlus (magic ring).
01. toer  2 kl, 6 stk. in de ring, stevig aantrekken  (6 st)
02 toer v (1. v in het 1. stk) (6 st)
03. toer 2 v, 3 stkmeerd, 3 v (a� . 01) (8 st)
04. toer 2 v, 3 vmind (p. 4, a� . 02), 3 v (a� . 02) (6 st)
05. toer v (a� . 03)  (6 st)
06. toer  [2 v, vmeerd]2x   (8 st)
07.-14. t. (8) v  (8 st)
15. toer [3 v, vmeerd]2x   (10 st)
16.-25. t. (10) v  (10 st)
26. toer [3 v, vmind]2x   (8 st)
27. toer v (a� . 04)  (8 st)
Draad a� nippen en a� echten. Nu alles nog eens herhalen. De armen worden niet gevuld!

De armen vasthaken ...

De armen worden direct aan het lijf gehaakt. We nemen de pop en haken het bovenlichaam verder
(van pagina 7, toer 27) als volgt:

28. toer 5 v, nu de 4 onderste vasten van de arm meehaken (a� . 05 + 06), vmind,  (28 st)
  8 v, vmind, met 4 vasten de andere arm vasthaken, 5 v (a� . 07) 
  (Let op: duimen naar voren!) 
29. toer 5 v, met 4v de bovenkant van de arm meehaken, 10 v, met 4 v de andere arm meehaken, 5 v (a� .08) (28 st)
30. toer 9 v, 3 vmind (p. 4, a� . 02), 4 v, 3 vmind, 9 v  (24 st)
31. toer [4 v, vmind]4x  (20 st)
Nu stevig opvullen!
32. toer [2 v, vmind]5x  (15 st)
33. toer [3 v, vmind]3x  (12 st)
34.-36. t. (3) v  (12 st)

De armen ... (2 stuks haken)
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Haak 25 l incl. 1 kl (werk omdraaien)  (25 st)
01. rij 24 v met 1 v de toer sluiten en vervolgens in spiralen verder haken. (24 st)
02. toer [3 v, vmeerd]6x  (30 st)
03. toer kw zwart [4 v, vmeerd]6x  (36 st)
04. toer [5 v, vmeerd]6x  (42 st)
05. toer kw wit [6 v, vmeerd]6x (a� . 01)  (48 st)
06. toer 7 v, 5 l, 10 st overslaan en vanaf de 11. st (a� . 02) 14 v,  (38 st)
  5 l, 10 st overslaan vanaf de 11. st, 7 v
07. toer kw zwart 7 v, 5 v in elke achterste lus van de lossenketting (a� . 03), 14 v,  (38 st)
  5 v in elke achterste lus van de lossenketting, 7 v
08. toer v  (38 st)
09.+10. t. (2) kw wit v  (38 st)
11.+12. t. (2) kw zwart v  (38 st)
13.+14. t. (2) kw wit v  (38 st)
15.+16. t. (2) kw zwart v  (38 st)

De armen ...
01. toer Met wit aanhechten aan zijkant van armopening, v (a� . 05),
  in elke voorste lus van de lossenketting van de vorige rij (ca. 19 st)
02. toer v (19 st)
03.+04. t. (2)  kw zwart v (19 st)

Draad a� nippen en a� echten (a� . 06).
Nu de pop het shirt aantrekken en de kleine opening dichtnaaien.

De broekzakken ... (2 stuks haken)
Haak 9 l incl. 1 kl (9 st)
01.-07. r. (7) 8 v, 1 kl, werk omdraaien (8 st)
08. rij 5 v, 1 kl, werk omdraaien (5 st)
09. rij 1 st overslaan, 4 v, 1 kl, werk omdraaien (4 st)
10. rij  4 v, 1 kl, werk omdraaien (4 st)
11. rij  1 st overslaan, 3 v, Draad a� echten. (a� . 07, a) (3 st)

Aanhechten en v om de broekzak van je broek (a� . 7, b). 
Draad a� nippen en a� echten (a� . 7, b). Nu alles nog eens herhalen!

Het shirt ...
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De broekspijpen ... (2 stuks haken)
Haak 28 l incl. 1 kl (28 st)
01. rij beginnend bij de 2e losse vanaf de haaknaald: 27 v terug langs de (27 st)
  lossenketting, tot een ring sluiten en met spiraalrondes verder
02. toer v (27 st)   
03. toer [8 v, vmeerd]3x (30 st)
04+05. t. (2) v (laatste t. met 1 kl eindigen, werk omdraaien) (30 st)
6. toer 30 v in elke achterste lus met 1 hv tot een t. sluiten, 1 l (a� . 01) (30 st)
7. toer hstk in elke achterste lus (30 st) 

Draad a� nippen en a� echten en de broekzoom naar boven vouwen (a� . 02).  
Nu alles nog eens herhalen!

De broekspijpen aan elkaar haken ...
01. toer Aanhechten en halve vaste, 1. vaste (zelfde insteekplek) in de laatste twee 
  broekspijpensteek, v (zie benen aan elkaar haken pagina 7) (54 st)
  Let op: na de eerste toer moeten het 54 steken zijn! 
02.-15. t. (14) (a� . 03) v (54 st) 
16. toer [7 v, vmind]6x (48 st)
17. toer [6 stk, stkmind]6x (a� . 04) (42 st)
18.-20. t. (3) Achterkant aanhechten in elke achterste lus (a� . 05, a),  (8 st)
  8 v, 1 kl, werk omdraaien 
21. toer 6 v, 1 st overslaan, 1 v, 1 kl, werk omdraaien (7 st)
22. toer 7 v, 1 kl, werk omdraaien (7 st)
23. toer 5 v, 1 st overslaan, 1 v, 1 kl, werk omdraaien (6 st)
24. toer 4 v, 1 st overslaan, 1 v, 1 kl, werk omdraaien (5 st)
25. toer  3 v, 1 st overslaan, 1 v, 1 kl, werk omdraaien (4 st)
26. toer  2 v, 1 st overslaan, 1 v, 1 kl, werk omdraaien (a� .5, b) (3 st)

27.-46. t. (20) 2 v, 1 kl, werk omdraaien (a� . 5, c) (2 st)
Draaden a� echten. Voor de tweede bretel, opnieuw aanhechten en de 2. v in dezelfde 
plaats als het begin van de eerste bretel (a� . 06, a), t. 27-46 herhalen.

Het borststuk ...
we hechten aan de voorkant aan zodanig dat het boststuk in het midden zit.
01.-09. r. (9)  12 v, 1 kl (a� . 07)  (12 st)

  Draden a� nippen en a� echten. De bretels versieren en aan het borststuk vastnaaien (eerst vastspelden om te  
  kijken of het goed zit). Ook de broekzakken versieren en aan de broekspijpen naaien (a� . 08).

De tuinbroek ...
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Haak verder met huidskleur ... We tellen de rijen af vanaf het hoofd toer 01.
01. toer [v, vmeerd]6x   (18 st)
02. toer [2 v, vmeerd]6x   (24 st)
03. toer [3 v, vmeerd]6x   (30 st)
04. toer [4 v, vmeerd]6x   (36 st)
05. toer [5 v, vmeerd]6x   (42 st)
06. toer [6 v, vmeerd]6x   (48 st)
07.-09. t. (3) v, laatste toer tot het achterste midden haken   (48 st)
10. toer 15 v, [vmind]3x, 6 v, [vmind]3x, 15 v  (42 st)  
11.-16. t. (6) v   (42 st)
  VULLING! Stevig tot de hals.
17. toer [5 v, vmind]6x   (36 st)
18. toer [4 v, vmind]6x   (30 st)

Een korte pauze … We stoppen even met het hoofd en maken het gezicht. Hier gaat het zo dadelijk verder …

Het gezicht ...
We tellen de rijen af vanaf het hoofd “toer 01” !!! (rode lijn a� . 01, vanaf het meerderen)

Neus  in huidskleur tussen toer 8/9 met 2 steken opstikken 2 tot 3 keer rond, zodat je 2-3 draden ziet
Ogen tussen toer 10/11 met 6 steken afstanden aanbrengen, wimpers opstikken! (a� . 02)
  De wenkbrauwen zoals a� . 01 opnaaien.

Tip! Bij het gebruik van veiligheidsoogjes, de wimpers opstikken, voordat de ogen worden aangebracht o� ewel met het 
kapje gesloten worden. Alle draadjes binnenin samenknopen! 

We sluiten het hoofd ...
We gaan weer verder met het hoofd.

19. toer [3 v, vmind]6x  (24 st)
20. toer [2 v, vmind]6x  (18 st)
Nu stevig opvullen!
21. toer [v, vmind]6x  (12 st)
22. toer [vmind]6x  (6 st)

Draden lang genoeg a� nippen. Nu net zo lang aan de werkdraad trekken, tot de draad erdoorheen komt en het werk vastzit. 
Nu met een borduurnaald vanaf de voorkant in de voorste lussen de laatste 6 steken halen (a� . 03), daarna de draad stevig 
aantrekken en het hoofd sluiten (a� . 04). Draden a� echten! 

   Tot slot kun je Hannah met rouge, oogschaduw of textielsti�  nog een roze blos op de wangen geven.

Het hoofd ...
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Knip garen voor het haar. Je hebt 150-180 strengen à 35-40 cm nodig.

Leg 20 strengen voor de pony en 30 strengen voor de schedel opzij.
Nu bevestigen we de resterende strengen op het hoofd (a� . 01). Daarvoor halen we het garen 
met de haaknaald door de steek en haal de 2 losse draadeinden door de ontstane lus.
Aantrekken en klaar!

De ponystrengen leggen we over het hoofd en naaien ze, licht verspringend met een paar 
steekjes vas (a� . 02). Bij de schedel gaat men op dezelfde manier verder maar waaier de stren-
gen wat verder uit elkaar. De schedel naaien we het beste in meerdere etappes vast, zodat de 
strengen goed vastzitten en er later niet zomaar uit getrokken kunnen worden.

Nu vlechten we de zijkant een vlecht en knippen het haar op de gewenste lengte (a� . 03).

De zonneklep ... 
Haak 46 l incl. 1 kl  (46 st)
01. rij beginnend bij de 2e losse vanaf de haaknaald: 15 v, 15 hstk, 15 v  (45 st)  
  erug langs de lossenketting, tot een ring sluiten en met spiraalrondes verder
02. toer 15 v, 15 hstk, 15 v

Draaden a� echten en de bovenste rand van de zonneklep in de stijl van de schoenen 
met zwart versieren.

Bij de eerste hst aanhechten voor de klep ...
01. rij 15 v, 1 kl, werk omdraaien (15 st)
02. rij 15 v, 1 kl, werk omdraaien (15 st)
03. rij vmind, 11 v, vmind  (13 st)
04. rij vmind, 9 v, vmind, Draaden a� echten. (11 st)

Tot slot rechts van de klep aanhechten en de klep met vasten omhaken (ca. 21 st).

De ijshoorn ... 
Om te beginnen maken we een draadlus (magic ring).
01. toer  6 v in de ring, stevig aantrekken  (6 st)
02. toer v in elke achterste lus (6 st)
03. toer  [2 v, vmeerd]2x  (8 st)
04. toer v (8 st)
05. toer  [3 v, vmeerd]2x  (10 st)
06. toer v (10 st)
07. toer [4 v, vmeerd]2x (12 st)
08. toer v (12 st)
09. toer [3 v, vmeerd]3x (15 st)
10. toer v (15 st)
11. toer in elke voorste lus [2 hstk, hstkmeerd]5x (20 st)

  Draaden a� echten en de ijshoorn met vulling opvullen (a� . volgende pagina).

Het haar ...
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Miss Hook || Carla Schwind
Rheinstraße 14 
67158 Ellerstadt 
mail@misshook.de

Haakpatroon Miss NL01/2018

Miss Hook op het internet ...
Mijn Etsy-Shop ... etsy.com/de/shop/misshookcrochet
Mijn Facebook Fanpage ... facebook.de/misshookhaekeln
Fb-Groep rondom de patronen ... facebook.com/groups/misshook 
Mijn Blog ... misshook.de
Mijn Pins ... pinterest.com/misshookhaekeln

Ijsbol groot ...
01. toer  6 v in de ring, stevig aantrekken   (6 st)
02. toer [vmeerd]6x (12 st)
03. toer  [v, vmeerd]6x  (18 st)
04. toer [2 v, vmeerd]6x (24 st)
05.-09. t. (5)  v (24 st)
10. toer  [2 v, vmind]6x  (18 st)
11. toer [v, vmind]6x  (12 st)
12. toer  [vmind]6x, Naden vastzetten. (6 st)
Nu de bol sluiten met naald en draad net als bij het hoofd, pagina 11.

Ijsbol klein ...
01. toer  6 v in de ring, stevig aantrekken  (6 st)
02. toer [vmeerd]6x (12 st)
03. toer  [v, vmeerd]6x  (18 st)
04.-07. t. (4)  v (18 st)
08. toer [v, vmind]6x  (12 st)
09. toer  [vmind]6x, Naden vastzetten. (6 st)
Nu de bol weer met naald en draad sluiten. Om de kleine ijsbol te versieren 
maken we een knoop in een draad en trekken de draad door de bol (a� .02).

De saus ...
01. toer  6 v in de ring, stevig aantrekken  (6 st)
02. toer [vmeerd]6x (12 st)
03. toer  8 l, 7 v terug langs de lossenketting, 2 v verder haken
04. toer  4 l, 3 v terug langs de lossenketting, 2 v verder haken
05. toer  6 l, 5 v terug langs de lossenketting, 2 v verder haken
06. toer  8 l, 7 v terug langs de lossenketting, 2 v verder haken
07. toer  3 l, 2 v terug langs de lossenketting, 2 v verder haken
08. toer  6 l, 5 v terug langs de lossenketting, 2 v verder haken
  Draaden a� nippen en a� echten (a� . 03).

Nu naaien we de saus op de grote ijsbol vast, vervolgens de kleine bol op de grote en 
als laatste beide ijsbollen op de wafel. Klaar!

Ik wens je veel plezier met jouw Hannah en hoop 
dat je zin hebt gekregen in meer Miss Hook!

Het ijs ...


