
  

 

FEESTBALLONNEN 
Dit patroon is eigendom van Koperdraadje en alleen voor 

persoonlijk gebruik. 

FEESTBALLONNEN 
Haak je eigen 

feestballonnen  voor op een 

felicitatiekaart, als 

sleutelhanger, traktatie of 

zelfs als slinger… 

      
Design Crochet of Joy 
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Benodigdheden: 
1 bol Durable Cosyfine 
1 bol Durable Glam (glitter) 
Vulling 
Stopnaald 
Haaknaald 3.5 of 4  
Schaartje 
 
Werkwijze Ballon: 
Haak 5 lossen 
Toer 1: Haak in de 2e losse van de haaknaald een vaste, haak in elke losse een vaste, keer je werk (4) 
Toer 2: Haak 1 losse, sla 1 steek over, haak in de volgende steken een vaste, keer je werk (3) 
Toer 3: Haak 1 losse, sla 1 steek over, haak in de volgende steken een vaste, keer je werk (2) 
Toer 4: Haak 1 losse, haak in elke steek een vaste, keer je werk (2) 
Toer 5: Haak 1 losse, haak in de 1e steek 2 vasten, haak in de laatste steek 2 vasten, keer je werk (4) 
Toer 6: Haak 1 losse, haak in de 1e steek 2 vasten, haak in elke steek een vaste, haak in de laatste 

steek 2 vasten, keer je werk (6) 
Toer 7: Haak 1 losse, haak in de 1e steek 2 vasten, haak in elke steek een vaste, haak in de laatste 

steek 2 vasten, keer je werk (8) 
Toer 8: Haak 1 losse, haak in de 1e steek 2 vasten, haak in elke steek een vaste, haak in de laatste 

steek 2 vasten, keer je werk (10) 
Toer 9: Haak 1 losse, haak in de 1e steek 2 vasten, haak in elke steek een vaste, haak in de laatste 

steek 2 vasten, keer je werk (12) 
Toer 10-13: Haak 1 losse, haak in elke steek een vaste, keer je werk (12) 
Toer 14: Haak 1 losse, sla 1 steek over, haak in de volgende steken een vaste, keer je werk (11) 
Toer 15: Haak 1 losse, sla 1 steek over, haak in de volgende steken een vaste, keer je werk (10) 
Toer 16: Haak 1 losse, sla 1 steek over, haak in de volgende steken een vaste, keer je werk (9) 
Toer 17: Haak 1 losse, sla 1 steek over, haak in de volgende steken een vaste, keer je werk (8) 
Toer 18: Haak 1 losse, sla 1 steek over, haak in de volgende steken een vaste, tot 2 steken voor het 

einde, haak de laatste 2 steken samen tot 1 vaste,  keer je werk (6) 
Toer 19: Haak 1 losse, sla 1 steek over, haak in de volgende steken een vaste, tot 2 steken voor het 

einde, haak de laatste 2 steken samen tot 1 vaste , hecht af en werk de draadjes weg (4) 
 
 
Ballonnen aan elkaar haken: Haak 2x de ballon, leg de ballonnen op elkaar. Haak ze aan elkaar met 

een randje vasten. Haak tegen de klok in.   Hecht rechts onderin aan en laat een draadje 
hangen van ongeveer 15 cm  en haak aan de zijkant door beide ballonnen heen in elke toer 
een vaste. Haak 4 vasten bovenop en ga aan linker zijkant weer verder. Vul ondertussen de 
ballon licht op. Haak tot links onderin. Knip de draad af op ongeveer 25 cm.  Steek het begin 
en einddraadje een stukje naar boven tot bij de 2 vasten en knoop hem daar om de ballon 
heen, zo is hij met een touwtje dichtgeknoopt. 

 
 
Variatietip: Wil je een leuke ballonslinger, haak dan minimaal 10 ballonnen en haak ze met een 

lossenketting aan elkaar, door de bovenste 2 vaste  van de ballon heen. Tussen de ballonnen 
haak je ongeveer 15 lossen. 
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Het telpatroon bestaat uit vasten en lossen, X= een vaste. 
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