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Bijtring Vlinder

Dit patroon is ontworpen door CuteDutch, Kimberley Riegman-Zwaans in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik van de koper. 
Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen.

Met de babyaccessoires van Durable maak je in een klein uurtje een hele leuke bijtring. De bijtring stimuleert de 
baby te voelen, te zien en te horen. Daarnaast werkt het verzachtend bij het doorkomen van de tandjes. Door te 
bijten op de beukenhouten accessoires verlicht het de jeuk en/of pijn.

Garen 
Durable Coral mini, 100% katoen, 20g, 50m
- 227 Antique pink: 1 bol
- 203 Light pink: 1 bol
- 236 Fuchsia: 1 bol

Haaknaald 
- Haaknaald 2,5 mm.

Gebruikte steken en afkortingen
l = losse
hv = halve vaste
v = vaste

Moeilijkheidsgraad 
- Makkelijk

Patrooninfo en tips
Zelf bijtringen maken is leuk, maar let wel op de veiligheid van de little ones. Gebruik een sterke draad om de
onderdelen aan elkaar te maken, zoals waxkoord. Doordat de kralen schuiven kunnen andere soorten draden 
(zoals katoen) snel breken en dát is nu precies wat we niet willen. Verder kun je de bijtring afnemen met een natte 
doek en is het belangrijk dat je voor elke speelbeurt de bijtring controleert. Zodra de little one meer dan één 
volledige tand heeft is de bijtring niet meer geschikt.

Patroon bijtring Vlinder
Kralen omhaken
Haak met Durable Coral 227 Antique pink.
Toer 1: Haak 6v in een magische ring (6)
Toer 2: Haak in elke v 2v (12)
Toer 3: *Haak 1v, 2v in de volgende v*. Herhaal *.* tot einde toer (18)
Toer 4 t/m 6: Haak 1v in elke v (18)
Plaats de houten kraal van 20 mm in het haakwerk.
Toer 7: *Haak 1v, 2v samenhaken*. Herhaal *.* tot einde toer (12)
Toer 8: *Haak 2v samen*. Herhaal *.* tot einde toer (6)
Knip de draad lang genoeg af. Haal de draad door alle 6 overgebleven lussen heen en trek stevig aan. Werk de 
draad weg. Haak nog een kraal om met Coral 236 Fuchsia en een kraal met Coral 203 Light Pink. Laat de kralen 
even liggen.

In elkaar zetten
Knip een stuk waxkoord af van ongeveer 50 cm. Rijg aan het koord de kralen in de volgende volgorde;
20 mm omhaakte kraal, 12 mm, siliconen hexagon kraal, 12 mm, 20 mm omhaakte kraal, 12 mm, siliconen 
hexagon kraal, 12 mm, 20 mm omhaakte kraal, 12 mm, siliconen hexagon kraal, 12 mm en de houten bijtring 
‘Lief’. Leg een dubbele knoop in het koord en steek de draden terug de kraal in. Zorg hierbij, dat de knoop in de 
kraal valt.

Knip een stuk waxkoord af van ongeveer 50 cm. Rijg aan het koord de kralen in de volgende volgorde; 15 mm, 12 
mm, 15 mm, 12 mm, 15 mm, 12 mm, 15 mm, 12 mm, 15 mm, 12 mm, 2 ringetjes 40 mm, vlinder bijtring en de 
houten bijtring van 70 mm. Leg een dubbele knoop in het koord en steek de draden terug de kraal in. Zorg hierbij 
dat de knoop in de kraal valt.

Overige materialen 
- Maasnaald 
- Stekenmarkeerder
- Toerenteller
- Schaar
- Bijtring beukenhout 70mm ‘Lief’ Art. Nr. 020.1019 
- 3 houten kralen 20 mm
- 5 houten kralen 15 mm
- 11 houten kralen 12 mm
- Siliconen hexagon kralen Art. Nr. 020.1027
- 2 ringetjes 40 mm Roze Art. Nr. 020.1024
- Houten bijtfiguur Vlinder Art. Nr. 020.1011
- Waxkoord


