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Hou er alsjeblieft wel rekening mee dat het me veel uren gekost heeft om dit patroon te schrijven 
en te verfijnen, daarom vraag ik u om me ook de waardering te geven als je wat met mijn patroon 
maakt (zelfs als je het aanpast). Alstublieft kopieer of reproduceer dit actuele patroon NIET, in 
eender welke staat of vorm.

Ik gaf toestemming om dit patroon in het Nederlands te vertalen aan patricia Stassart van facebook  

groep “ Haak met ons mee”

Dit patroon werd vertaald voor Lookatwhatimade.net  door de facebookgroep haak met ons mee 

http://www.lookatwhatimade.net/
http://Www.lookatwhatimade.net/
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https://www.facebook.com/groups/373739732818312/


MATERIALEN

• Haaknaald 4 mm (US G/6  UK 8)

• Garen in contrasterende kleuren – 120 m voor de kegeltjes – 45 m voor de dekseltjes en  

30 m voor het aanhaken van de dekseltjes aan de kegeltjes

Het benodigde garen kan afwijken als je ander materiaal gebruikt dan mij. 

• Stopnaald om draden in te stoppen

• Vulling 

STEKEN en AFKORTINGEN

L – Losse

Hv – Halve vaste

V – Vaste

2v in 1 – Meerderen

*...* herhaal wat tussen de *...* staat

KHW – Keer het werk

(.) op het einde van de toer is het aantal steken dat je moet hebben na die toer

Opmerking

De keerlosse op het einde van de toer telt NIET als steek. 

KEGELTJES (maak er 12)

Toer 01: 2 Losse, maak 3 v in de 2e steek vanaf de haaknaald, 1 L, KHW (3v)

Toer 02: 2 v in iedere steek, 1 L, KHW  (6v)

Toer 03: 3 x ( 2v in 1, 1v ), 1 L, KHW (9v)

Toer 04: 3 x ( 2v in 1, 2v ), 1 L, KHW (12v)

Toer 05: 3 x ( 2v in 1, 3v ), 1 L, KHW (15v)

Toer 06: 3 x ( 2v in 1, 4v ), 1 L, KHW (18v)

Toer 07: 3 x ( 2v in 1, 5v ), 1 L, KHW (21v)

Toer 08: 3 x ( 2v in 1, 6v ), 1 L, KHW (24v)

Toer 09: 3 x ( 2v in 1, 7v ), 1 L, KHW (27v)

Toer 10: 3 x ( 2v in 1, 8v ), 1 L (30v)

Vouw de halve cirkel (foto 1) in de helft (foto 2). Steek je haaknaald in het eerste toereinde en in 
dat aan de andere kant, door beide lagen uit (foto 3) en maak 1 v. Haak nu nog 8 v door ieder 
toereinde uit en door twee lagen. Vergeet hierbij niet om je startdraadje in het kegeltje te stoppen 
vóór je het volledig sluit. Haak 1 L op het einde en hecht af.
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Om je einddraad in te stoppen, steek je haaknaald in 1 van de steken aan de punt (van binnen naar
buiten in het kegeltje – zie foto 5) en trek de draad naar binnen (foto 6).

Als je wil, kan je het kegeltje ook binnenste buiten keren zodat de naad aan de binnenkant valt. 
Maar persoonlijk (en aanbevolen) vind ik dat de naad helpt bij het samenstellen van de puzzel. 

DEKSEL KETTING (maak er 3)

Toer 01: 2 losse, 2v in de 2e steek vanaf de haaknaald, 1 L, KHW  (2v)

Toer 02: 1v in iedere steek, 1 L, KHW  (2v)

Toer 03: 2v in iedere steek, 1 L, KHW  (4v)

Toer 04: 1v in iedere steek, 1 l, KHW  (4v)

Toer 05: 2v in 1, 2v, 2v in 1, 1 L, KHW  (6v)

Toer 06: 1v in iedere steek, 1 L, KHW  (6v)

Toer 07: 1v in iedere steek, 1 L, KHW  (6v)

Toer 08: 1v in iedere steek, 1 L, KHW  (6v)

Toer 09: 1v in iedere steek, 1 L, KHW  (6v)

Toer 10: 2v sam, 2v, 2v sam, 1 L, KHW  (4v)

Toer 11: 1v in iedere steek, 1 L, KHW  (4v)

Toer 12: 2 x 2v sam, 1 L, KHW  (2v)
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Toer 13: 1v in iedere steek, 1 L, KHW  (2v)

Toer 14: 2v samen, NIET afhechten

Herhaal toer 1 – 14 nog drie keer. Dit geeft je nu een ketting met 4 dekseltjes. Bij het laatste 
dekseltje haak je 1 L en hecht af.

Tip : Als je dezelfde kleur gaat gebruiken (die van je deksel ketting) om de kegeltjes vast te haken, 
hecht dan bij het laatste dekseltje NIET af. Volg dan de instructies hieronder. Dit spaart je alweer 
een instopdraadje. 
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VASTMAKEN van de KEGELTJES en de DEKSELTJES.

Schematische tekening van het vastmaken

Gebruik hetzelfde garen als bij de kegeltjes, of een andere kleur. Als je een andere kleur gebruikt, 
begin dan met een schuifknoop op je haaknaald. 

Je gaat nu 4 kegeltjes vastmaken aan de deksel ketting, werkende aan één zijde naar boven en aan 
de andere zijde terug naar beneden. Je werkt in iedere steek van de opening van het kegeltje en in 
ieder toereinde van het deksel. Bij problemen bekijk dan even het gedeelte hieronder 

“ problemen met vastmaken kegeltjes en dekseltjes”

Dus, plaats het eerste kegeltje achter het eerste dekseltje van rechts (met de naad van het kegeltje 
naar rechts – zie foto 1) en breng je haaknaald in de eerste steek van de deksel ketting en de eerste
steek van de opening van de kegel (foto 2). Als je de kegeltjes binnenstebuiten hebt gekeerd, of in 
spiralen hebt gehaakt, begin dan in eender welke steek aan de bovenkant. Maak 1 V door de twee 
lagen heen. Haak nog 14 V, werkende in ieder toereinde van de deksel en in iedere steek van de 
kegel (dus door beide lagen uit).

Maak het volgende kegeltje vast op dezelfde manier (foto 3) en doe zo verder tot je één kant van 
de 4 kegeltjes en dekseltjes hebt vast gehaakt.

We gaan nu de kegeltjes “sluiten”. Breng je haaknaald in je laatst gehaakte steek van het vierde 
dekseltje en in de volgende steek van je kegeltje en maak 1 V. Werk verder door beide lagen uit, 
met 15 V (in totaal) langs de andere kant van het kegeltje en het dekseltje (foto 5). Vul terwijl ook 
je kegeltje op (zie uitleg over vullen hieronder)

Wanneer je bij de laatste steek van de kegeltjes komt, sluit dan de toer met 1 hv in de eerste steek 
en hecht af. Gebruik de draad om je eerste en je laatste kegeltje te verbinden (zie foto 6).

Alternatief: Je kan ze ook samen haken met een halve vaste voor je afhecht, wat ik ook aanraad. 
Om dit te doen, haak je 1 hv in de 16e en 15e steek van de bovenkant van de 4e kegel (in deze 
volgorde), dus de steken aan de punt, en dan 1 hv in de 1e en de 2e steek van de eerste kegel. 
Hecht af en stop je draad in. 

Je hebt nu het eerste onderdeel klaar. Herhaal voor de 2 andere onderdelen. 
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 PROBLEMEN met het VASTHAKEN van dekseltjes en kegeltjes.

Ook al hebben de dekseltjes slechts 14 toeren, er zijn 15 “gaatjes” langs de zijkant van het 
dekseltje. Dit is zo omdat er door je eerste meerdering in je eerste toer ook een gaatje ontstaan is. 
Dus, je werkt in dit gaatje en in ieder toereinde van de 14 toeren. Ik heb een genummerde foto 
toegevoegd om het te verduidelijken. De nummering begint aan de eerste mindering van toer 14 
(rechts), waar je begonnen bent met je kegeltje vast te haken, door de losse van je beginketting 
van toer 1 (links), en dan terug rond de onderkant van het dekseltje. Ik hoop dat dit enkele vragen 
beantwoord.
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Een woordje uitleg over het vullen: 

Deze bal “eet” vulling! Ik heb gemerkt dat veel mensen denken dat ze teveel vulling gebruikt 
hebben omdat de kegeltje er dik uitzien...... Maar de bal zet na een tijdje uit en dus is het 
noodzakelijk dat hij mooi dik gevuld is! Als je te weinig vulling gebruikt zullen de onderdelen niet 
mooi samenkomen en gaat de bal na een tijdje niet meer mooi zijn. 

SAMENSTELLEN van je AMISH PUZZEL BAL

Als je al je onderdelen mooi gevuld en netjes hebt afgewerkt, kan je ze samenstellen tot een bal!
Maar, omdat het een puzzel is, ga ik je niet vertellen hoe je de bal moet samenstellen. Ik heb wel 
een foto toegevoegd van hoe je de eerste twee onderdelen moet samenstellen. En ook een foto 
van de complete samengestelde bal.
Het enige wat je nu nog moet doen, is uitzoeken hoe je het derde onderdeel samenvoegd. Als je 
het echt niet vind, dan moet je even “googlen” :) 

Video tutorial over de AMISH PUZZEL BAL
(Engels gesproken)

Door Elizzza van   www.knitaholics.com

Deze video tutorial beantwoord alle eventuele vragen. Hou er rekening mee dat Elizzza haar 
kegeltjes binnenstebuiten keert voor ze die vast haakt aan de dekseltjes. Ik verkies echter om dit 
niet te doen. Met de naad toch aan de buitenkant te houden, maakt het je gemakkelijker om de 
kegeltjes vast te haken aan de dekseltjes EN het helpt ook om de puzzel mooier te laten sluiten tot 
een bal. 

• Deel 1
• Deel 2
• Deel 3

KLAAR!!!!!
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