
 

 

 

Ballonmobiel 

 
- Het resultaat is afhankelijk van de gebruikt wol en de bijpassende haaknaald. Het  
voorbeeld op de foto is 46 cm breed, 72 cm hoog en is gehaakt met een 5. De dieren 
zijn ongeveer 10 cm groot. 
- gebruikte kleuren:  - A = vanille 
                                 - B = pistache 
                                 - C = blauw 
                                 - D = paars 
                                 - E = aardbei 
                                 - F = meloen 
                                 - G = limoen 
                                 - H = zwart    
- speciale steken: 
  1) lusvaste (lv): 1v, 5l, 1hv in de vorige v. In de volgende R leg je de ketting met 5l 
      naar de goede kant van het werkstuk en werk je enkel in de st. 
  2) bundelsteek (bst): Om, steek draad door st, Om, (Om, steek draad door dezelfde 
      st, Om)x4, Om en haal draad door de 11l op de haaknaald. 
- gebruikte afkortingen: 

- al = achterste lus 
- bst = bundelsteek/steken 
- dr = draai het werkstuk om 
- hsto = halve stokje(s) 
- hv = halve vaste(n) 



 

 

- kl = kleur(en) 
- l = lus(sen) 
- lv = lusvaste(n) 
- MAR = markeerpunt 
- MR = magische ring 
- Om = maak een omslag (draad rond haaknaald) 
- R = ronde(n) 
- st = steek/steken 
- sto = stokje(s) 
- v = vaste(n) 
- vl = voorste lus 
- v/a = vaste achter in de st 
- (2hsto) = haak 2 halve stokjes in de volgende steek 
- (2hstos) = haak 2 volgende sto samen in 1 st 
- (2s) = haak 2 volgende vasten samen in 1 steek 
- (2sto) = haak 2 stokjes in de volgende steek 
- (2v) = haak 2 vasten in de volgende steek 

- plaats een markeerpunt om het begin van een ronde aan te duiden. 
- In het voorbeeld werd een haakring gebruikt van 38 cm. Je kan deze vervangen 
  door een ring in hout, piepschuim of stevig karton. Als je ervoor kiest om deze ring 
  zelf te maken wacht hier dan mee tot je de ringhoes hebt gehaakt. Maak de ring  
  een klein beetje groter dan de hoes zodat deze goed aansluit. 
- maak 8 gaatjes in de ring 
 

 
 
A. Ballon 1 (maak er 3) 
- de ballon is gemaakt uit 6 identieke delen die afzonderlijk gemaakt worden 
- maak elk deel in een andere kleur: in het voorbeeld zijn dit de kl B, C, D, E, F en G 

1) ketting met 4l: 1v in 2el, 2v  (3), dr 
2) – 6)  1l, 1v in elke st  (3), dr 
7)  1l, (2v), 3v  (4), dr  
8)  1l, 1v in elke st  (4), dr 
9)  1l, 3v, (2v)  (5), dr 
10)  1l, 1v in elke st  (5), dr 
11)  1l, (2v), 4v  (6), dr 
12)  1l, 1v in elke st  (6), dr 
13)  1l, 5v, (2v)  (7), dr 
14) – 19)  1l, 1v in elke st  (7), dr 
20) – 24)  1l, (2s), 1v in elke resterende st, dr  (2st na R24) 
25)  1l, (2s)  (1) 

     hecht af en laat 30 cm draad over 
- naai de zijkanten van de 6 delen samen om de ballon te vormen 



 

 

- weef de draad met een naald door de uiteinden van de top van de ballonnen, trek     
  deze aan tot de opening helemaal gesloten is en naai het einde van de draad vast  
 
B. Ballon 2 (maak er 3) 
- begin met kleur F met een ketting met 18l, 1hv in 1el om een ring te vormen 

1) 1l, 3v, kl C: 3v, kl E: 3v, kl G: 3v, kl B: 3v, kl D: 3v  (18), 1hv in 1e st, dr 
2) 1l, kl D: 3v, kl B: 3v, kl G: 3v, kl E: 3v, kl C: 3v, kl F: 3v  (18), 1hv in 1e st, dr  
3) 1l, kl F: 3v, kl C: 3v, kl E: 3v, kl G: 3v, kl B: 3v, kl D: 3v  (18), 1hv in 1e st, dr 
4) – 5)  herhaal R2 en R3 
6)  herhaal R2 
7)  1l, ((2v), 2v) in elk kleurblok als in R3  (24), 1hv in 1e st, dr 
8)  1l, 4v in elk kleurblok als in R2  (24), 1hv in 1e st, dr 
9)  1l, (3v, (2v)) in elk kleurblok als in R3  (30), 1hv in 1e st, dr 
10)  1l, 5v in elk kleurblok als in R2  (30), 1hv in 1e st, dr 
11)  1l, ((2v), 4v) in elk kleurblok als in R3  (36), 1hv in 1e st, dr 
12)  1l, 6v in elk kleurblok als in R2  (36), 1hv in 1e st, dr 
13)  1l, (5v, (2v)) in elk kleurblok als in R3  (42), 1hv in 1e st, dr 
14) – 19)  1l, 7v in elk kleurblok van R2 of R3  (42), 1hv in 1e st, dr 
20)  1l, ((2s), 5v) in elk kleurblok als in R2  (36), 1hv in 1e st, dr 
21)  1l, ((2s), 4v) in elk kleurblok als in R3  (30), 1hv in 1e st, dr 
22)  1l, ((2s), 3v) in elk kleurblok als in R2  (24), 1hv in 1e st, dr 
23)  1l, ((2s), 2v) in elk kleurblok als in R3  (18), 1hv in 1e st, dr 
24)  1l, ((2s), 1v) in elk kleurblok als in R2  (12), 1hv in 1e st, dr 
25)  1l, (2s) in elk kleurblok als in R3  (6), 1hv in 1e st 

- hecht af en laat 30 cm draad over 
- weef de draad met een naald door de st van de laatste R, trek die draad aan tot de 
  opening gesloten is en naai het einde van de draad vast 
 
C. Mandje (maak er 6): kleur G 
  1)  MR met 6v  (6) 
  2)  2v in elke st  (12) 
  3)  2v in elke 2e st  (18) 
  4)  2v in elke 3e st  (24) 
  5)  2v in elke 4e st  (30) 
  6)  2v in elke 5e st  (36), 1hv in 1e st 
  7)  (goede kant) 1l, 1v in de al van elke st  (36), 1hv in 1e st 
  8)  2l, (1bst in de vl van 3st, 1bst in de al van 3st)x6  (36), 1hv in beginl, dr  
  9)  2l, (1bst in de al van 3st, 1bst in de vl van 3st)x6  (36), 1hv in beginl, dr 
  10) – 11)  herhaal R8 en R9, niet dr na R11 
  12)  1l, 1v/a in elke st  (36) 
  hecht af en naai het einde van de draad vast 
                                                                                                          

 



 

 

 
D. Olifant: kleur F 
 a. lijf 

1) MR met 6v  (6), plaats MAR 
2) 2v in elke st  (12) 
3) 2v in elke 2e st  (18) 
4) 2v in elke 3e st  (24) 
5) 3l, sla 3st over (armopening), 2v, 3l, sla 3st over (beenopening), 3v, 3l,  

sla 3st over (beenopening), 2v, 3l, sla 3st over (armopening), 1v, 3l, sla 
3st over (nekopening), 1v  (9v en 5lb van 3l) 
plaats MAR in verschillende kleuren om aan te duiden waar de nek, de armen  
en benen worden ingehaakt 

6) 1v in elke st en l  (24) 
7) 1v in elke st  (24) 
8) elke 3e en 4e st samen  (18) 
9) elke 2e en 3e st samen  (12) 
10)   st per 2 samen  (6) 
hecht af en laat 30 cm draad over 

 b. arm en been (maak er van elk 2) 
  1)  hecht aan met 1v in de arm/beenopening, maak nog 9v rondom de opening  
       (10) 
  2)  1v in elke st  (10), 1hv in 1e st 
  3)  1l, werk in de al van de st en begin in de laatste hv: (2s)x5  (5), 1hv in 1e st 
 - hecht af en laat 30 cm draad over 
 - weef de draad met een naald door de st van de laatste R, trek die draad aan tot 
   de opening gesloten is en naai het einde van de draad vast 
 c. kop 
  1)  hecht aan met 1v in de nekopening, maak nog 9v in die opening  (10) 
  2)  2v in elke st  (20) 
  3) – 6)  1v in elke st  (20) 
  7)  (2s)x10  (10) 
  8)  (2s)x5  (5) 
 - hecht af en laat 30 cm draad over 
 - weef de draad met een naald door de st van de laatste R, trek die draad aan tot de 
   opening gesloten is en naai het einde van de draad vast 
 d. slurf 
  1)  MR met 6v  (6) 
  2)  1v in de al van elke st  (6) 
  3) – 10)  1v in elke st  (6) 
  11)  2v in elke 2e st  (9) 
  12) – 13)  1v in elke st  (9) 
 - hecht af en laat 30 cm draad over 
 e. oor (maak er 2) 
  1)  MR met 4v  (4) 
  2)  1l, 2v in 1e st, (2hsto)x2, 1sto  (7), dr 
  3)  1l, (2s), 5v  (6), dr 
  4)  1l, (2s)x2, (2hsto), (2sto)  (6), dr 
  5)  1l, (2s), 4v  (5) 
  hecht af en laat 30 cm draad over 
 f. afwerking 



 

 

  - vul de armen, benen, hoofd en lijf op 
  - weef de draad met een naald door de st van de laatste R van het lijf, trek die 
    draad aan tot de opening gesloten is en naai het einde van de draad vast 
  - naai de slurf aan de voorkant van de kop 
  - naai de oren aan de zijkanten van de kop 
  - borduur de ogen boven de slurf 
 
E. Muis: kleur A 
a. lijf: cfr lijf olifant 
b. arm en been (maak er van elk 2) 

1) hecht aan met 1v in arm/beenopening, nog 9v in de opening  (10) 
2) – 3)  1v in elke st  (10) 

     4)  1hv, 1l, werk in de al van de st en begin in 1ehv: (2s)x5  (5), 1hv in 1e st    
 - hecht af en laat 30 cm draad over 
 - weef de draad met een naald door de st van de laatste R, trek die aan tot de 
   opening gesloten is en naai het einde van de draad vast  
 c. kop 

1) – 3)  herhaal R1 tot R3 van de kop van de olifant  (20), plaats in R3 een MAR 
        rond de middenste st 

4)  1v in elke st tot voor MAR, 3hsto in de gemarkeerde st (plaats MAR rond 2e  
      hsto), 1v in elke st    (22) 
5)  1v in elke st tot voor MAR, 1bst (plaats MAR rond bst), 1v in elke st  (22)                                 
nota: je kan de bst ev. in een andere kleur haken 
6)  1v in elke st tot 1st voor bst, (3s) (plaats MAR rond deze st), 1v in elke st  (20) 
7)  1v in elke st tot MAR, (2s), 1v in elke st  (19) 
8) (2s)x9, 1v  (10) 
9)  (2s)x5  (5) 
- hecht af en laat 30 cm draad over 
- weef de draad met een naald door de st van de laatste R, trek die aan tot de 
  opening gesloten is en naai het einde van de draad vast  

 d. oor (maak er 2) 
     1)  MR met 1l, 1v, 3hsto, 1v  (5), dr 
     2)  1l, (2v), (2hsto)x3, (2v)  (10) 
     hecht af en laat 30 cm draad over 
 e. afwerking 
  - vul armen, benen, kop en lijf op 
  - weef de draad met een naald door de st van de laatste R van het lijf, trek die 
    draad aan tot de opening gesloten is en naai het einde van de draad vast 
  - staart: een ketting met 15l, hecht af en naai de staart aan het lijf 
  - borduur een neusje en de ogen 
  - snorharen: knip 3 draden van 10 cm en knoop deze rond de top van de neus 
 
F. Beer: kleur C 
 a. lijf: cfr het lijf van de olifant 
 b. arm en been (maak er van elk 2): cfr arm en been muis 
 c. kop 
  1) – 3)  herhaal R1 tot R3 van de kop van de olifant, plaats MAR rond middenste st 
  4)  1v in elke st tot 1st voor MAR, (2hsto)x3 (plaats MAR rond laatste hsto), 1v in  
       elke st  (23) 
  5)  1v in elke st tot 5st voor MAR, (2hstos)x3, 1v in elke st (20) 



 

 

  6)  1v in elke st  (20) 
  7)  (2s)x10  (10) 
  8)  (2s)x5  (5) 
  - hecht af en laat 30 cm draad over 
  - weef de draad met een naald door de st van de laatste R, trek die aan tot de 
    opening gesloten is en naai het einde van de draad vast 
 d. oor (maak er 2) 
  1)  MR met 1l, 1v, 3hsto, 1v  (5) 
  hecht af en laat 25 cm draad over 
 e. afwerking 
  - vul armen, benen, kop en lijf op 
  - weef de draad met een naald door de st van de laatste R van het lijf, trek die 
    draad aan tot de opening gesloten is en naai het einde van de draad vast 
  - naai de oren aan de zijkanten van de kop 
  - borduur de ogen en de neus 
 
G. Konijn: kleur E 
 a. lijf: cfr lijf olifant 
 b. arm en been (maak er van elk 2): cfr arm en been muis 
 c. kop: cfr kop beer 
 d. oor (maak er 2) 
  1) ketting met 10l: 1v in 2el, 1v, 3hsto, 3v, (1hv, 3l, 1hv) in laatste l   
      andere kant van de beginketting: 3v, 3hsto, 2v  (17) 
  hecht af en laat 25 cm draad over 
 e. afwerking: cfr afwerking beer 
 
H. Paard: kleur D 
a. lijf: cfr lijf olifant 
b. arm en been (maak er van elk 2): cfr arm en been muis 
c. kop: cfr kop beer 
d. snuit 

1) ketting met 3l: (2v) in 2el, 4v in laatste l 
andere kant van de beginketting: (2v)  (8)   

2) (2v), 2v, (2v)x2, 2v, (2v)  (12) 
3) – 4)  1v in elke st  (12) 
5)  elke 2e en 3e st samen  (8) 
6)  2v in elke st  (16) 
hecht af en laat 25 cm draad over 

e.  oor (maak er 2) 
  1)  MR met 5v  (5) 
  hecht af en laat 25 cm draad over 
 f. afwerking 
  - vul de armen, benen, kop en lijf op 
  - weef de draad met een naald door de st van de laatste R van het lijf, trek die  
    aan tot de opening gesloten is en naai het einde van de draad vast 
  - naai de snuit aan de voorkant van de kop 
  - naai de oren aan de zijkanten van de kop 
  - borduur de ogen, neusgaten en mond 
  
I. Leeuw: kleur G 



 

 

 a. lijf: cfr lijf olifant 
 b. arm en been (maak er van elk 2): cfr arm en been muis 
 c. kop 
  1)  hecht aan met 1v in nekopening, nog 8v in die opening  (9) 
  2)  2v in elke st  (18) 
  3) – 6) 1v in elke st  (18) 
  7)  (2s)x4, 1v  (5) 
 - hecht af en laat 30 cm draad over 
 - weef de draad met een naald door de st van de laatste R, trek die aan tot 
   de opening gesloten is en naai het einde van de draad vast 
 d. snuit 
  1) – 3)  herhaal R1 tot R3 van de snuit van het paard  
  hecht af en laat 30 cm draad over 
 e. manen: kleur F 
  1)  (goede kant) MR met 6 lv  (6) 
   nota: leg alle kettingen met 5l aan de goede kant en werk enkel in de v 
  2)  2lv in elke st  (12) 
  3)  1lv in elke st  (12) 
  hecht af en laat 30 cm draad over 
 f. staart: begin met kleur F 
  1)  MR met 4lv  (4), 1hv in 1e st en hecht af 
  2)  hecht aan met 1hv met kleur G in de top van R1: 10l, 1hv in de achterkant  
       van het lijf, 1hv in elke l van de ketting met 10l, 1hv in het beginpunt van deze R 
  hecht af en naai het einde van de draad vast 
 g. afwerking 
  - vul de armen, benen, kop en lijf op 
  - weef de draad met een naald door de st van de laatste R van het lijf, trek die 
    aan tot de opening gesloten is en naai het einde van de draad vast 
  - naai de snuit aan de voorkant van de kop 
  - naai de manen aan de kop 
  - borduur de neus en de ogen 
 
J. Ringhoes: begin met kleur G 
 - begin met een ketting met 114l, 1hv in 1el om een ring te vormen 
 - let erop dat de ketting niet draait 
  1)  1v in elke l  (114) 
  2)  2v in elke 19e st  (120) 
  3)  1v in elke st  (120) 
  4)  2v n elke 20e st  (126) 
  5)  ga verder met kl E: 1v in elke st  (126) 
  6)   2v in elke 21e st  (132), hecht af 
  7)  kl B: hecht aan met 1v in de onderkant van de beginketting, 1v in elke st  (114) 
  8)  herhaal R2  (120) 
  9) – 10)  kl C: herhaal R3 en R4 (na R10: 126) 
  11) – 12)   kl D: herhaal R5 en R6  (na R12: 132) 
- hecht af  en laat voldoende draad over om de naad dicht te naaien 
- bevestig de hoes met de beginketting aan de binnenkant van de ring 
- naai de buitenrand dicht 
- de hoes moet strak zitten rond de hoes 
 



 

 

K. Afwerking: gebruik de foto als voorbeeld 
  1) – vul de balonnen lichtjes op en laat de onderste 3 cm onopgevuld 
      -  omdat de onderkant van de ballonnen open blijven kan dit gevaarlijk zijn 
         als kleine kinderen hiermee spelen 
  2)  koordjes rond de ballonnen: kleur A 
       - de koordjes worden bevestigd aan en rond elke ballon voor versiering en om 
         de mandjes onder de ballon te hangen 
       a)  hecht aan met 1hv tussen 2 kleurblokken van R17, (6l, 1hv tussen volgende 
            kleurblok)x6 
       b)  (12l, 1hv in volgende hv, 25l, 1hv aan bovenkant van mandje tussen 2  
             groepjes van 3bst, 1hv in elk van de 25l, 1hv in beginst van ketting, 12l, 
             1hv in volgende hv)x3, hecht af 
       c)  herhaal a en b voor elke ballon 
  3)  hangtouwen: kleur A 
       - knip een draad van 150 cm, vouw deze dubbel en maak een knoop met de 
         uiteinden 
       - steek een naald met de draad van onder naar boven door een gaatje van de 
         ring en naar beneden door het midden van de ring en tussen de 2 draden 
       - trek de draad aan zodat het knoopje tegen de onderkant van de ring komt 
       - breng de draad van de boven- naar de onderkant van het tegenovergelegen 
         gaatje van de ring langs het midden van de ring en maak de draad vast onder 
         de ring, laat de rest hangen 
       - maak op dezelfde manier een 2e hangtouw aan de andere kanten van de ring 
       - knoop de uiteinden van de 2 draden samen maar wacht hiermee tot de  
         ballonnen bevestigd zijn. Dit staat je toe om de juiste hoogte en de balans van 
         de mobiel te bepalen voordat de knoop gemaakt wordt. 
  4)  bevestig de ballonnen: kleur A 
       - knip lange draden: de lengte bepaalt hoe laag de ballonnen zullen hangen. 
         Begin met een langere draad en denk eraan dat de draad dubbel genomen 
         wordt. De hoogte van de ballonnen kan aangepast worden aan de ring.  
       - trek die draad door de top van de ballon totdat de 2 uiteinden even lang zijn 
         en maak hierin een knoopje 
       - trek de draad aan tot het knoopje bij de naald zit 
       - bevestig de draad van de onder- naar de bovenkant rond de ring: dit kan  
         dezelfde zijn die gebruikt zijn voor de hangtouwen 
       - knip overtollige draden weg 
       - herhaal dit voor de andere ballonnen 
  5)  plaats de dieren in de ballonnen 
 
 
 


