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MAAT 
15 cm 

MATERIAAL
Ricorumi dk 
Kleur 002 (crème) 25 g
Kleur 005 (vanille) 25 g
Kleur 010 (oudroze) 25 g
Kleur 008 (roze) 25 g
Kleur 033 (lichtblauw) 25 g
Kleur 039 (turquoise) 25 g
Kleur 040 (petrol) 25 g
Kleur 044 (grasgroen) 25 g
Ricorumi Lamé 
Kleur 002 (goud) 10 g
Rico haaknaald 2,5 mm
Rico borduurnaald 
Rico stekenmarkeerder
Rico polyesterwatten 
Karton, 30 x 30 cm

BASISPATROON
Vaste(n)

ANDERE PATRONEN
Losse(n)
Kettingsteek/kettingsteken
Halbe stokjes (halve stokjes)
Stokje(s)

STEKENPROEF IN BASISPATROON 
30 steken x 32 toeren = 10 x 10 cm

GEDEELTE 1
In lichtblauw 24 lossen + 1 keerlossen opzetten. 
In toeren verder haken.
1e toer: vasten haken, met de 2de losse vanuit de 
naald beginnen en telkens in het achterste 
gedeelte van de st haken, keren = 24 st.
2de t/m 12de toer: 1 losse, vasten haken, keren.
In rondes verder haken, hierbij elke toer met 
1 losse beginnen en middels 1 kettingsteek in de 
volgende st afwerken.
1e ronde: 1 losse (deze telt niet als st), [voor de 
korte zijde: de volgende st dupliceren, d.w.z. 
telkens 2 vasten per st van de voorafgaande ronde 
haken, 9 vasten, de volgende st dupliceren, voor 
de lange zijde: in het achterste gedeelte 
van de st steken, de volgende st dupliceren, 
22 vasten, de volgende st dupliceren] 2x = 78 st.
2de ronde: vasten haken.
3de ronde: [13 vasten, de volgende st dupliceren, 
24 vasten, de volgende st dupliceren] 2x = 82 st.
4de ronde: vasten haken.
5de ronde: [13 vasten, de volgende st dupliceren, 
26 vasten, de volgende st dupliceren] 2x = 86 st.
6de t/m 7de ronde: vasten haken.
8e ronde: [13 vasten, de volgende st dupliceren, 
28 vasten, de volgende st dupliceren] 2x = 90 st.
9de t/m 10de ronde: vasten haken.
11de ronde: [13 vasten, de volgende st dupliceren, 
30 vasten, de volgende st dupliceren] 2x = 94 st.

12de t/m 14de ronde: vasten haken.
De hoeken markeren, zodat 4 zijkanten ontstaan: 
17 st, 30 st, 17 st, 30 st.
De draad ruim afknippen, door de laatste st rijgen 
en wegnaaien.
De karton ongeveer op maat knippen zoals volgt:
1 rechthoek (bodem): 4 x 8 cm
1 rechthoek (deksel): 5 x 9 cm
2 grote trapezes (zijden): 8 x 9 x 4 cm (hoogte)
2 kleine trapezes (zijden): 4 x 5 x 4 cm (hoogte)

GEDEELTE 2
In crème 30 lossen + 1 keerlossen opzetten. In 
toeren verder haken.
1e toer: vasten haken, met de 2de losse vanuit de 
naald beginnen en telkens in het achterste 
gedeelte van de st haken, keren = 30 st.
2de t/m 17de toer: 1 losse, vasten haken, keren.
1 losse, dan het deksel met de wagen middels 
kettingsteken in het achterste gedeelte van de st 
verbinden: eerst **de korte kant middels 
17 kettingsteken verbinden, dan de lange kant 
middels 30 kettingsteken, vanaf ** 1x herh, telkens 
2 kettingsteken in de hieken haken, en (vóór het 
sluiten van de laatste naad) de bodem en de 
zijdelingse kartons inzetten, de wagen met 
polyesterwatten vullen en de afsluitend de 
bovenste karton inzetten.
De draad afknippen, door de laatste st rijgen en 
wegnaaien.

BOVENSTE ETAGE
In petrol 14 lossen + 1 keerlosse opzetten. 
In toeren verder haken.
1e toer: vasten haken, hierbij met de 2de losse 
vanaf de naald beginnen, en telkens in het 
achterste gedeelte van de st haken, keren = 14 st.
2de t/m 9de toer: 1 losse, vasten haken, keren.
In rondes verder haken, hiervoor elke toer met 
1 losse beginnen en middels 1 kettingsteek in de 
volgende st afwerken.
1e ronde: 1 losse (deze telt niet als st), [voor de 
korte zijde, 9 vasten (de 1e st om de 1e st van de 
1e toer heen haken), voor de lange zijde, 14 vasten 
telkens in het achterste gedeelte van de st 
haken] 2x = 46 st.
2de t/m 6de ronde: vasten haken.
De draad afknippen, door de laatste st rijgen en 
wegnaaien.
De karton ongeveer op maat knippen zoals volgt:
1 rechthoek (bodem): 3 x 4 cm
1 rechthoek (voor de zijden, in vier gedeeltes 
vouwen): 14 x 1,5 cm
De kartons in de bovenste etage zetten, en de 
etage met polyesterwatten vullen. 
Dan het deksel vast naaien, hierbij telkens door 
het achterste gedeelte van de st naaien.

MIDDELSTE ETAGE
In turquoise 19 lossen + 1 keerlosse opzetten. In 
toeren verder haken.
1e toer: vasten haken, hierbij met de 2de losse 
vanuit de naald beginnen, en telkens in het acht-
erste gedeelte van de st haken, keren = 19 st.
2de t/m 10de toer: 1 losse, vasten haken, keren.
In rondes verder haken, hierbij elke toer met 
1 losse beginnen en middels 1 kettingsteek in de 
volgende st afwerken.

1e ronde: 1 losse, (deze telt niet als st), [voor de 
korte zijde, de volgende st dupliceren, 7 vasten, 
de volgende st dupliceren, voor de lange zijde, 
in het achterste gedeelte van de st steken, 
19 vasten] 2x = 60 st
2de t/m 9de ronde: vasten haken.
De draad ruim afknippen en door de laatste st 
rijgen. 
Met het losse draadeinde de bovenste etage aan 
de tweede etage vast naaien, hierbij telkens door 
het achterste gedeelte van de st naaien, en 
tegelijk de etage met polyesterwatten vullen.
De karton ongeveer op maat knippen zoals volgt:
1 rechthoek (bodem): 3 x 6 cm
1 rechthoek (voor de zijden, in vier gedeeltes 
vouwen): 2,5 x 18 cm
De kartons in de tweede etage zetten, en de etage 
met polyesterwatten verder opvullen.
De tweede etage op het eerste gedeelte naaien. 

WIEL (4X HAKEN)
EERSTE GEDEELTE
1e ronde: in oudroze 8 vasten in een magische ring 
haken, en in rondes verder haken = 8 st.
2de ronde: elke st dupliceren = 16 st. 
3de ronde: de1e en elke volgende 2de st 
dupliceren = 24 st.
De draad afknippen, door de laatste st rijgen en 
wegnaaien.
TWEEDE GEDEELTE
Zoals het eerste gedeelte haken, maar de draad 
niet afknippen. Middels kettingsteken (telkens door 
het achterste gedeelte van de st steken) door aale 
twee de laagjes de twee gedeeltes met elkaar ver-
binden. Hierbij een stukje ronde karton inzetten, 
voor de stabiliteit. 
De draad ruim afknippen en door de laatste st 
rijgen.

HANDVAT
1e ronde: in oudroze 6 vasten in een magische ring 
haken, en in rondes verder haken. 
2de ronde: elke st dupliceren = 12 st.
3de ronde: zonder meerderingen vasten haken, 
telkens in het achterste gedeelte van de st steken. 
4de t/m 20de ronde: vasten haken (Het handvat 
heeft dezelfde lengte zoals de voorste kant van 
de wagen, dus eventueel 1 ronde meer of minder 
haken.)  
21de ronde: vasten haken, telkens in het achterste 
gedeelte van de st steken. Het handvat met 
polyesterwatten vullen.
22de ronde: telkens 2 st samen haken = 6 st.
De draad ruim afknippen, telkens door het voorste 
gedeelte van de laatste 6 st rijgen en fixeren. 
Met het losse draadeinde het handvat vast naaien.

GROTE BONBON
MIDDELSTE GEDEELTE
1e ronde: in vanille 7 vasten in een magische ring 
haken, en in rondes verder haken. 
2de ronde: elke st dupliceren = 14 st.
3de ronde: elke 2de st dupliceren = 21 st.
4de t/m 5de ronde: vasten haken.
6de ronde: de2de en elke volgende 3de st 
dupliceren = 28 st.
7de t/m 9de ronde: vasten haken.
10de ronde: de2de en 3de en elke volgende 
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3de en 4de st samen haken = 21 st.
11de t/m 12de ronde: vasten haken.
13de ronde: elke 2de en 3de st samen haken 
= 14 st.
Vanaf hier met polyesterwatten vullen.
14de ronde: telkens 2 st samen haken = 7 st.
De draad ruim afknippen, telkens door het voorste 
gedeelte van de laatste 7 st rijgen en fixeren. 
UITEINDES VAN HET BONBONWIKKELPAPIER 
(2X HAKEN)
In vanille 5 lossen + 2 keerlossen haken. 
In toeren verder haken.
1e toer: telkens 3 vasten in elke st haken, met de 
2de lossen vanuit de naald beginnen, keren 
= 15 st.
2de toer: 2 lossen, telkens 2 stokjes in elke st 
haken = 30 st.
De draad ruim afknippen, door de laatste st rijgen, 
en met het losse draadeinde twee kanten samen 
naaien. Het uiteinde plooien, fixeren en aan het 
middelste gedeelte vast naaien, zie afbeelding. In 
goud de strepen op de bonbon borduren. Dan de 
bonbon bovenop vast naaien.  

HARTJES (7X HAKEN: 4X IN ROZE, 
2X IN GRASGROEN, 1X IN GEEL) 
2 lossen, 1 stokje, 2 halve stokjes, 1 vaste, 
2 lossen, 1 vaste, 1 halve stokje, 2 stokjes, 
2 lossen, 1 kettingsteek in een magische ring 
haken.
De draad ruim afknippen en door de laatste st 
rijgen.
Het draadeinde strak samen trekken en op deze 
manier de draadring sluiten. 5 hartjes aan de 
wagen naaien en in goud de slinger borduren, 
zie afbeelding. 2 hartjes op de onderste etage (in 
petrol) naaien, zie afbeelding.

SUIKERSTOK 
(2X HAKEN: 1X IN ROZE, 1X IN GRASGROEN)
5 vasten in een magische ring haken, de 
magische ring strak samen trekken, zodat een 
boog ontstaat. Het draaeinde vast houden, en 
4 vasten rondom de draad haken (buiten de 
magische ring). De draad ruim afknippen en door 
de laatste st rijgen. Een uiteinde van de suikerstok 
rond buigen, en m.b.v. het lange draadeinde op de 
tweede en bovenste laag vast naaien.  

LOLLY (3X HAKEN)
1e ronde: in crème 5 vasten in een magische ring 
haken, en in rondes verder haken. 
2de ronde: elke st dupliceren = 10 st.
De draad ruim afknippen, door de laatste st rijgen 
en wegnaaien.
In oudroze de eerste lolly borduren, zie afbeelding. 
Telkens de tweede en derde lolly in goud en 
grasgroen bor
duren. De draad ruim afknippen. 

KLEINE BONBONS 
(2X HAKEN: 1X IN GOUD, 1X IN OUDROZE)
5 vasten in een magische ring haken. 
De draad ruim afknippen en door de laatste st 
rijgen. Telkens met het losse draadeinde een lijn 
op de bonbons borduren.  

AFWERKING
De lolly´s en de bonbons m.b.v. de losse 
draadeindes op de wagen vastnaaien.
In goud in knoopjessteek enige kleine bonbons 
borduren. De wielen en het handvat aan de wagen 
naaien, zie afbeelding. 

AFKORTINGEN
afk. afkanten
herh. herhalen
st steek(en)
t toer(en) 
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© Rico Design GmbH & Co. KG
Alle Modelen zijn auteursrechtelijk beschermd. 
Elk gebruik zonder uitdrukkelijke toestemming 
van Rico Design is verboden. Dit geldt tevens 

voor verveelvoudigingen, vertalingen en micro -
verfilmingen alsmede voor opslag en verwerking 
in elektronische systemen.
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