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Garen 

geschikt haaknaald 2,5/3mm zodat het niet te 

stijf wordt. Katoen of katoen met polyester is 

goed  

 

Stekenverhouding 

2,5 cm = ca. 4,5 v en 5,5 rij  

 

Materiaal 

Vulling gesiliconiseerde holle vezel (panda, HEMA) 

Borduurnaald 

3 steekmarkeerders of draadjes in andere kleur 

die dienen als markeerder 

 

Haaknaald 

4,5mm 

 

Maat 

CUP A: 12,7 cm 

CUP B: 14 cm  

CUP C: 15,2 cm 

CUP D: 16,5 cm 

CUP E: 17,8 cm 

 

Afkortingen 

Afkorting Omschrijving notities 

pm plaats marker  

rnd ronde  

v vaste  

herh herhaal  

M meerder, 2 v in volgende v  



 

 

Knitted Knocker gehaakt – www.debreischool.com                                       Pagina 2 van 3 

Borstprothese gehaakt ©  
 

Mi 
minder, 2 v samenhaken (insteken in volgende v, 
doorhalen, steek in volgende v, weer doorhalen, dan 
lus door beide lussen in een keer) 

 

Notities: voor magische ring zie youtube filmpjes  

 
borsten worden gehaakt in continue rondes, dus 
ronde niet sluiten 

 

 marker steeds meenemen naar boven  

 

 

Patroon beschrijving maat  A (B, C, D, DD/E) 

 

Ronde Omschrijving notities 

 VOORKANT  

1 maak 6 v in magische ring, sluit ring 6 v 

2 M iedere v 12 v 

3 
(2 v, M in volgende 2 v, pm) 3x  
(laatste marker een andere kleur) 

18 v 

4 (4 v, M in volgende 2 v) 3x  24 v 

5 (7 v, M in volgende v) 3x 27 v 

6 (v tot 1 v voor marker v, M in volgende 2 v) 3x  

7 (v tot marker v, M in volgende v) 3x  

8 en 
verder 

Herh rnds 6 & 7 tot cup diameter: 
 
CUP A: herh 3x of nodig voor 12,7 cm 
CUP B: herh 4x of nodig voor 14 cm  
CUP C: herh 5x of nodig voor 15,2 cm 
CUP D: herh 6x of nodig voor 16,5 cm 
CUP E: herh 7x of nodig voor 17,8 cm 

 
 
54 v 
63 v 
72 v 
81 v 
90 v 



 

 

Knitted Knocker gehaakt – www.debreischool.com                                       Pagina 3 van 3 

Borstprothese gehaakt ©  
 

 2 rnds alleen in de achterste lussen haken  

 ACHTERKANT  

1 (Mi, v tot 1 voor marker v, Mi) 3x   

2 en 
verder 

herhaal rnd 1 tot er 15 v over zijn  

 
Knip raad af, vul de boezem, haal draad door de voorste 
lussen van de 15 v en trek een beetje aan, laat vulgaatje 
open, werk draad af 

 

 
zie ook de haak videos op het knitted knocker youtube 
kanaal of op hun site 

 

 
garen keuze is belangrijk bij een gehaakte borst. Garen 
moet dunner zijn dan haaknaald mm zodat het niet te vast 
wordt. 

 

 

 

 

 

 

 


