Garen en kleuren
Gebruik het liefst garen voor haaknaald 4—5, zodat de bloem lekker groot wordt. :)

Haaknaald
Kijk voor de maat van de haaknaald op de wikkel van het garen dat je gebruikt.

Wat heb je nodig
-

schaar
steekmarkeerder
ijzerdraad
tang
vulling
kop koffie of thee
iets lekkers (mag best!)
fijn muziekje
dekentje voor op de bank

Afkortingen
l = losse
hv = halve vaste
v = vaste
hst = half stokje
stk = stokje
st = steek/steken
T= toer
herh = herhaal
volg = volgende
k = keren
nld = haaknaald

Uitleg
- (…) = Het aantal steken van de toer.
- * - * = Het stuk tussen de sterretjes wordt in zijn geheel herhaald.
- In de toer krijg je na elke komma een nieuwe stap.
- Haak aan het einde van de toer gewoon verder met de volgende, en sluit de toer niet met een hv,
tenzij dit staat aangegeven.
- In plaats van ijzerdraad kun je ook een stokje, een rietje of pijpenragers gebruiken om de steel van
de bloem wat steviger te maken.
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Haakpatroon
Bloem
Haak met geel een magische ring met 6v (6)
T1: In elke st 2v (12)
T2: *1v, 2v in volg st*, herh * - * (18)
T3: 1v, 2v in volg st, *2v, 2v in volg st*, herh * - *, 1v, 1hv (24)
Wissel van kleur: glitter roze
T4: *10l, 1v in 2e l vanaf de nld, 2v, 3hst, 3stk, 2v van het rondje overslaan, 1v in volg st, 1hv*,
herh * - * 5 keer
T5: 9v in de zijkant van het bloemblaadje, 3l, 1hv in 1e l, 8v in de andere zijkant van het
bloemblaadje, 4v samenhaken, *8v in de zijkant van het bloemblaadje, 3l, 1hv in 1e l, 8v in de
andere zijkant van het bloemblaadje, 4v samenhaken*, herh * - * 4 keer, 1hv
Knip de draad af op 20 cm, haal hem door de lus op je haaknaald en trek aan. Verstop de draad in
het werk.

Steel
Tip: Doe steeds na een paar toeren wat vulling in de steel.
Haak met groen 6v in een magische ring.
T1: In elke st 1v (6)
T2 t/m T30: In elke st 1v (6)
T31: In elke st 2v (12)
T32: *1v, 2v in volg st*, herh * - * (18)
T33: 1v, 2v in volg st, *2v, 2v in volg st*, herh * - *, eindig met 1v (24)
T34: In elke st 1v, 1hv (24)
Knip de draad af op 30 cm, haal hem door de lus op je haaknaald en trek aan. Gebruik de draad om
de steel vast te zetten aan de bloem. Doe een stuk ijzerdraad in de steel en een beetje vulling in de
bloem.

Blaadje
Haak met groen 15l
T1: 1v in 2e l vanaf de nld, 12v, haak in de laatste l: [1v-3l-1hv in 1e l-1v], haak verder aan de
andere kant van de ketting van l, 12v, 2hv
Knip de draad af op 20 cm, haal hem door de lus op je haaknaald en trek aan. Gebruik de draad om
het blaadje vast te zetten aan de steel van de bloem.

Veel haakplezier!
Team Knit & Knot
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