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Hackyballs
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Haak bonte Hackyballs van Granny Squares om te jongleren en 
om mee te spelen! Bij de Granny Square techniek worden geome-
trische vormen gehaakt, deze worden dan tot een model aan el-

kaar genaaid.

Magic ring - het begin:
De werkdraad van boven twee keer zo om de wijsvinger draaien, dat het korte eind naar boven-
achter loopt.
Met de haaknaald van rechts naar links door de lus steken en de werkdraad doorhalen.
Met deze werkdraad kun je nu volgens de handleiding verder haken.

Het bijzondere aan de Magic Ring is, dat na voltooiing van de werkzaamheden de ring nauwer 
samengetrokken kan worden.

Voor een Hackyball heb je 12 eenvoudige vijfhoeken nodig. Deze worden volgens de volgende 
basisinstructies gemaakt:

Eenvoudige vijfhoek:

 Magic ring maken

 1e ronde: 15 stokjes in de ring haken

 2e ronde: in een nieuwe kleur 2 stokjes in 1 stokje van de voorronde haken, dan slechts 1  

 stokje in het stokje van de voorronde haken, weer 2 stokjes in de voorronden stokjes  

 haken en dan een kettingsteek haken.

 Dit patroon nog 4 x herhalen – tot de cirkel weer gesloten is.
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Naai de vijfhoeken volgens de schets aan elkaar. Allereerst alle vijfhoeken van groep 1 aan 
elkaar naaien, dan alle vijfhoeken van groep 2. Vervolgens naai je groep 1 en groep 2 aan elkaar.

Daarvoor op de voorzijde steeds met een steek onder de beide M schakels de tegenoverlig-
gende staafjes van de desbetreffende Granny‛s steken.

Zo alle naden tot op de laatste 3 sluiten, de bal met vulwatten vullen en afwerken.
De draden hoeven niet te worden afgehecht. 

A = lichtrood
E = donkerrood
K = bruin
L = crème
T = grijs

Maak nu volgens de schets de 12 vijfhoeken in de aangegeven kleurvolgorde:
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