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Voorjaarsbloemenslinger
Een vrolijke bloemenslinger waarmee het bijna meteen voorjaar is zodra je hem ophangt!
De dubbele gehaakte bloem geeft een extra mooi effect door de kleuren en het ‘erop gehaakte’
sierrandje maakt het mooi af. Als je andere kleuren gebruikt, krijg je direct een ander effect.
Mogelijkheden genoeg dus! Een lief en fijn haakwerkje voor tussendoor.
Veel haakplezier!
Claire

Materiaal
Bloem - byClaire nr 1 – Mint 2136, Eigeel 309, Zalm 211, Appelgroen 2155
Koord – byClaire nr 1 – Lichtgroen 2158
Haaknaald 3,5
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Werkbeschrijving
Maak een magische ring (of haak 6 lossen tot een ring met een halve vaste)

Toer 1: Haak in de ring 3 lossen (eerste stokje) Haak 15 stokjes.
Sluit de toer met een halve vaste in de derde losse van de
eerste steek. Totaal 16 stokjes.

Toer 2 GROTE BLOEM
Bij toer 2 wordt een dubbele bloem gehaakt.
Haak eerst de grote bloemblaadjes (de achterste)
Deze worden gehaakt in de achterste lussen van de stokjes van toer 1.
Begin op de achterste lus en haak: 1 vaste, 6 lossen. *Haak in de
volgende steek 1 vaste. In de volgende steek 1 vaste, 6 lossen.
Herhaal vanaf * 6 x.
Eindig de toer met in de laatste steek 1 vaste. Totaal 8 bloemblaadjes.

Toer 3: Haak nu verder in dezelfde kleur.
Haak om de 6 lossen van de vorige toer 6 vasten.
Doe dit bij ieder bloemblaadje.

**Toer 2: KLEINE BLOEM
De binnenste bloem wordt gehaakt om de binnenste
lus van de stokjes van toer 1.
Vouw voor het gemak de bloemblaadjes die je net gehaakt hebt
een beetje naar achter. Zo wordt het haken om de lussen
net iets makkelijker.
Haak om de eerste lus 1 vaste en dan 5 lossen. *Haak om
de volgende lus 1 vaste.
Om de volgende lus 1 vaste, 5 lossen.
Herhaal vanaf * 6 x. Totaal 8 kleine bloemblaadjes.
Knip de draad af en trek de begin en einddraad door het haakwerk naar
achter toe en werk netjes af.
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Sierrandje
De toer met siersteek wordt ook in de lussen van de stokjes van toer 1
gehaakt. Haak in de lussen rondom, in het hart van de bloem, een sierrand
van kettinglossen.
Haal de draad (van de achterkant van het haakwerk naar voren toe)
door de lussen van de stokjes van toer 1.
Er staat nu 1 lus op de naald. Haal de draad door de volgende
opening op en trek deze lus door de lus die op de naald staat heen.
Trek de draad niet te hard aan, laat de lus losjes op het haakwerk liggen.

Trek door de volgende opening de draad op en trek direct
door de lus die op de naald staat.
Dit herhaal je totdat je rondom bent.

Knip de draad af, trek de lus eruit, trek de draden naar de
achterkant van het haakwerk toe en werk netjes weg.

Koord
Haak 20 lossen. Bevestig de eerste bloem, tussen 2 bloemblaadjes
in met 2 stokjes.
Haak 4 lossen haak 2 stokjes tussen de volgende 2 bloemblaadjes in.
Haak 15 lossen tussen de bloemen.
Eindig weer met 20 lossen.
Maak in de uiteinden van het koord een lusje om de slinger mee op
te hangen.

**De byClaire patronen zijn uitsluitend voor privé gebruik.
De ontwerpen van byClaire mogen niet worden verkocht aan derden of gebruikt
worden voor commerciële doeleinden**
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