
Gehaakte iglo 
L= losse
Hv = halve vaste
V = vaste
stk = stokje

Koop of knutsel een halve witte bol. Knutsel alvast de
ingang van de ilgo van karton of stevig wit papier, maak 
deze nog niet vast. Dit is een tunneltje waarvan 1 kant recht 
en de andere kant afloopt (bovenkant breed, naar de onderkant 
toe wordt deze smaller) parallel aan de afloop van de iglo/witte halve bol. Hoeveel deze 
afloop is, is afhankelijk van de ronding van de halve witte bol.

Het blijft een beetje een vage werkbeschrijving, want het haken is namelijk ook afhanke-
lijk van de ronding van de halve bol. Hierdoor kunnen wij niet zeggen hoeveel stokjes het 
precies moeten worden. Wat er moet gebeuren is dat het haaksel losjes mee wordt gevormd 
met de de bolling van de iglo.  Als je merkt dat het werkje gaat trekken voeg je gewoon een 
aantal stokjes toe per toer.  Als het te plat wordt maak je wat minder stokjes per toer.

Bovenkant iglo
* Haak een magische ring, haak 8 stk in de ring, sluit met hv.
* 2l, 1 stk, *1 stk, 2 stk in het volgende stk*  = 12 stk, sluit met hv
* 2l, 1 stk, *1 stk, 2 stk in het volgende stk* = 18 stk, sluit met hv 
* ga zo door totdat je een kommetje hebt gehaakt voor de iglo.

Onderkant iglo
* Haak een magische ring, haak 8 stk in de ring, sluit met hv.
* 2l, 1 stk, *2 stk in het volgende stk * = 16 stk, sluit met hv
* 2l, 1 stk, *2 stk in het volgende stk * = 32 stk, sluit met hv 
* ga zo door totdat je een platte ronde lap hebt gehaakt, even groot voor de onderkant van 
de iglo. Naai de bovenkant en onderkant aan elkaar om de halve witte bol heen.
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Dit heb je nodig: 
haaknaald, garen, vulling
stopnaald en een schaar



Ingang iglo
* Leg het papieren tunneltje voor de ingang plat neer (Deze zou 
er ong zoals hiernaast uit kunnen zien, misschien iets ronder).
* Haak zoveel l als de tunnel breed is.
* Haak zoveel stk als l.
* Volg aan de zijkant de aflopen door te minderen (2 stk samen ha-
ken).
* Haak nog zo’n lapje voor de binnenkant en naai deze aan elkaar met het karton ertussen. 
Naai dit vast aan de iglo.

De stenen
Borduur in grijs of blauw de stenen van de iglo. Voor de hoogte neem je 2 stokjes. De 
breedte van de stenen zijn ongever 2 keer zo breed als de hoogte.

Is het niet duidelijk? Mail gerust naar info@clubgeluk.nl.
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