
  

 

SAMBABAL                    

ONE IN A MELON 
Koperdraadje 2021 

SAMBABAL ONE IN A MELON 
Wat zijn de sambaballen toch leuk, nog leuker 

worden ze, als je er tijd en liefde in steekt 

om er een leuke creatie van te maken. Dit 

keer een lieve meloen… You’re one in a melon 

(million).          
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Benodigdheden: 
Haaknaald 2,5 mm voor de gemiddelde haker. Kies een dikkere of een dunnere haaknaald wanneer je 
strakker of losser haakt. 
Catona 25 gram roze 
Catona 25 gram groen 
Catona 25 gram licht groen 
Catona een restje wit 
Catona een restje zwart 
Stopnaald 
Sambabal 
 
Sambabal omhaken: 
Toer 1: Haak met roze 12 lossen en sluit de ring met een halve vaste in de 1e losse. 
Toer 2: Haak in elke losse een vaste (12). 
Toer 3: Haak in elke vaste een vaste (12). 
Toer 4: Haak in elke vaste een vaste (12). 
Toer 5: Haak in elke vaste een vaste (12). 
Toer 6: *Haak 3 vasten, haak in de volgende steek 2 vasten*, herhaal *-* 3x (15).  
Toer 7: *Haak 4 vasten, haak in de volgende steek 2 vasten*, herhaal *-* 3x (18).  
Toer 8: *Haak 5 vasten, haak in de volgende steek 2 vasten*, herhaal *-* 3x (21). 
Toer 9: *Haak 6 vasten, haak in de volgende steek 2 vasten*, herhaal *-* 3x (24). 
Toer 10: Haak in elke vaste een vaste (24). 
Toer 11: *Haak 7 vasten, haak in de volgende steek 2 vasten*, herhaal *-* 3x (27).  
Toer 12: *Haak 8 vasten, haak in de volgende steek 2 vasten*, herhaal *-* 3x (30). 
Toer 13: *Haak 9 vasten, haak in de volgende steek 2 vasten*, herhaal *-* 3x (33). 
Toer 14: *Haak 10 vasten, haak in de volgende steek 2 vasten*, herhaal *-* 3x (36).  
Toer 15: Haak in elke vaste een vaste (36). 
Toer 16: *Haak 11 vasten, haak in de volgende steek 2 vasten*, herhaal *-* 3x (39).  
Toer 17: *Haak 12 vasten, haak in de volgende steek 2 vasten*, herhaal *-* 3x (42). 
Toer 18: *Haak 13 vasten, haak in de volgende steek 2 vasten*, herhaal *-* 3x (45). 
Toer 19: *Haak 14 vasten, haak in de volgende steek 2 vasten*, herhaal *-* 3x (48). 
Toer 20: Haak in elke vaste een vaste (48). 
Toer 21: Haak in elke vaste een vaste (48). 
Toer 22: Haak in elke vaste een vaste (48). 
Toer 23: Haak in elke vaste een vaste (48). 
Toer 24: Haak in elke vaste een vaste (48). 
Toer 25: *Haak 14 vasten, haak de volgende 2 steken samen*, herhaal *-* 3x (45). 
 
Trek nu het hoesje om de sambabal heen en haak verder om de sambabal. 
 
Toer 26: *Haak 13 vasten, haak de volgende 2 steken samen*, herhaal *-* 3x (42). 
Toer 27: *Haak 5 vasten, haak de volgende 2 steken samen*, herhaal *-* 6x (36). 
Toer 28: *Haak 4 vasten, haak de volgende 2 steken samen*, herhaal *-* 6x (30). 
Toer 29: *Haak 3 vasten, haak de volgende 2 steken samen*, herhaal *-* 6x (24). 
Toer 30: *Haak 2 vasten, haak de volgende 2 steken samen*, herhaal *-* 6x (18). 
Toer 31: *Haak 1 vasten, haak de volgende 2 steken samen*, herhaal *-* 6x (12). 
Toer 32: *Haak 2 steken samen*, herhaal *-* 6x (6). 
 
Hecht af en naai het gaatje dicht. 
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Meloenschil: 
Toer 1: Haak 16 lossen met lichtgroen. 
Toer 2: Haak in de 2e losse van de haaknaald een vaste, 4 vasten, 5 halve stokjes, 5 stokjes, keer je 
werk. 
Toer 3: Haak 2 keerlossen, haak in de voorste lus 5 stokjes, 5 halve stokjes, 5 vasten, wissel van kleur 
naar groen, keer je werk. (Laat de lichtgroene draad hangen) 
Toer 4: Haak 1 keerlosse, haak in de achterste lus 5 vasten, 5 halve stokjes, 5 stokjes, keer je werk. 
Toer 5: Haak 2 keerlosse, haak in de voorste lus 5 stokjes, 5 halve stokjes, 5 vasten, wissel van kleur, 
keer je werk. 
 
Herhaal toer 4 en 5 nog 8x. Je hebt nu wisselend 5 banen groen en 5 banen lichtgroen. 
Laat van beide kleuren een einddraad hangen van 25 cm en hecht de begin draadjes af (foto 1). 
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Naai met de groene draad de zijkant aan elkaar (foto 2) en naai met de licht groene draad de 
bovenkant dicht, door met een rijgsteek door de lusjes te gaan en deze voorzichtig aan te trekken 
(foto 3). Hecht af. 
 

3 4  
 
Haak nu een randje aan de onderkant van de meloenschil. 
Toer 1: Hecht aan met donkergroen. Je haakt 5 vasten per baan. Begin rechts in het gaatje en haak 1 
vaste (foto 4) haak daarna om de 2 keerlossen 2 vasten en om het stokje 2 vasten. Herhaal dit bij elke 
baan tot je 50 vasten hebt. 
Toer 2: *Haak 8 vasten, haak de volgende 2 steken samen*, herhaal *-* 5x (45). Kleurwissel naar wit. 
Toer 3: Haak in de achterste lus in elke vaste een vaste (45). Hecht af.  
 
Naai met zwart de oogjes op toer 15 en 16 en het mondje op toer 12. Naai hier en daar de pitjes.  
 
Veel haak plezier! 


