Uitleg Magische Ring:
1) Neem de draad bij het uiteinde vast en hou die achter je uitgestoken
wijsvinger, van achter naar voor draai je 3 keer de draad om je vinger. Er lopen
nu 3 draadjes op je vinger.

2) Met de haaknaald steek je onder de 3 draadjes op je vinger en haalt de derde
draad onderlangs naar voren.
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3) Nu ga je over de twee draadjes heen met je naald en pakt de draad op je
naald en haalt hem door het lusje op je naald.
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4) Steek je naald weer onder de 2 draadjes op je vinger en haal de draad er
onder door (2 lusjes op je naald).

5) Met je naald ga je bovenlangs de 2 draadjes op je vinger en slaat om, je haalt
de draad door de 2 lusjes op je naald. Je hebt nu 1 vaste gehaakt. Haal de
draadjes van je vinger en je hebt een ring waar je de overige steken omheen
haakt.
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Bij het aantrekken van de ring trek je een beetje aan het kortste draadje, 1
van de 2 lusjes zie je kleiner worden. Dat lusje pak je vast en trek je als eerste
aan zodat ook het andere lusje door de steken gaat en de opening kleiner wordt.
Als laatste trek je de kortste draad nogmaals helemaal aan totdat de opening is
gesloten.
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