
Gratis patroon beker Leo 
 

 
 

Beker: 
Benodigdheden: 
Schachenmayer Nomotta Catania 
Ca 30 gr geel (kleur nr. 208) 
Vulmiddel 
Haaknaald nr. 2,5 
Stopnaald 
 
Gebruikte afkortingen: 
l = losse 
hv = halve vaste 
v = vaste 

 
Haak met geel een ketting van 4l en haak deze met een hv tot een ring. 
1. Haak 6v in de ring. 
2. 2v in elke v (=12v) 
3. 2v in elke 2e v (=18v) 
4. 2v in elke 3e v (=24v) 
5. 2v in elke 4e v (=30v) 
6. 2v in elke 5e v (=36v) 
7.2v in elke 6e v (=42v) 
8. 42v, maar haak alleen in de achterste lussen 
9 en 10. 42v 
11. Haak elke 6e en 7e v samen, maar haak alleen in achterste lussen (=36v) 
12. Haak elke 5e en 6e v samen (=30v) 
13. Haak elke 4e en 5e v samen (=24v) 



14. 24v 
15. Haak elke 3e en 4e v samen (=18v) 
16. 18v 
17. Haak elke 2e en 3e v samen (=12v) 
18. 12v 
Vul de voet op. 
19 t/m 21. 12v 
22. 2v in elke 2e v (=18v) 
23. 2v in elke 3e v  (=24v) 
24. 2v in elke 4e v (=30v) 
25. 2v in elke 5e v (=36v) 
26. 36v 
27. 2v in elke 6e v (=42v) 
28. 42v 
29. 2v in elke 7e v (=48v) 
30. 48v 
31. 2v in elke 8e v (=54v) 
32 t/m 37. 54v 
38. 2v in elke 9e v, maar haak alleen in de voorste lussen (=60v) 
39. 60v 
40 en 41. 60v, maar haak alleen in de achterste lussen 
42. Haak de  voorste samen met de overgebleven lussen van toer 38 (zie foto), maar haak in 

elke 9
e
 lus van toer 38 2x. 

 

 
 

43 en 44. 60v 
45. Haak elke 9e en 10e v samen (=54v) 
46. 54v 
47. Haak elke 8e en 9e v samen (=48v) 
48. Haak elke 7e en 8e v samen (=42v) 
49. Haak elke 6e en 7e v samen (=36v) 
50. Haak elke 5e en 6e v samen (=30v) 



51. Haak elke 4e en 5e v samen (=24v) 
52. Haak elke 3e en 4e v samen (=18v) 
Vul de beker op. 
53. Haak elke 2e en 3e v samen (=12v) 
54. Haak alle v 2 aan 2 samen (=6v) 
Hecht af, haal de draad door de overige 6 steken en trek aan. Werk de draad weg. 
 
Embleem: 
Haak met geel een ketting van 4l en haak deze met een hv tot een ring. 
1. Haak 6v in de ring. 
2. 2v in elke v (=12v) 
3. 2v in elke 2e v (=18v) 
4. 1v, * 2v in de volgende v, 2v, herhaal vanaf  * nog 5x, eindig met 1v i.p.v. 2v (=24v) 
Hecht af. Haak op dezelfde manier nog een cirkel maar hecht nu niet af. Haak de twee cirkels 

met een rij v samen. Hecht af en naai het embleem op de beker. 
 
Oor: 
Haak met geel een ketting van 6l. 
1. Haak 6v op de l. 
2 t/m 13. 6v 
Hecht af. Haak nog een oor en naai de oren aan de zijkant van de beker. 
 


