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Materiaal
- Lijmpistool
- Krans
- byClaire stof 095.1000-749
- byClaire nr 1. garen
- Haaknaald 3,5
- Gekleurde kleine eitjes
Kleuren byClaire nr 1
Mint 2136, Fresia 239, Ivoor 326, Licht groen 2158, Lavendel 396, Licht geel 309, Lime 352,
Zalm 211, Appelgroen 2155

Knip van de stof stroken van ongeveer 6 centimeter breed. Wikkel de stroken om de krans.
Lijm de stof op verschillende punten aan de achterkant vast zodat de stof goed blijft zitten.
Haak een lange ketting van lossen. De ketting moet zo lang zijn dat je hem in 1 keer om de
krans kan wikkelen. Lijm de ketting aan de achterkant met kleine lijmdruppels vast en zorg
dat de ketting mooi verspreid over de krans ligt.
Dit is de basis van de krans.
Er kan nu versierd worden met blaadjes, bloemetjes en eitjes.
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Blaadjes
Maak een magische ring (of haak 6 lossen tot een ring met een halve vaste)
Haak in de ring 10 grote lussen, dit zijn een soort blaadjes.
Toer 1: Haak om en om: 10 lossen, haak in de ring een halve vaste.
Herhaal 9 keer - totaal 10 blaadjes.
Trek de magische ring aan en de lussen krullen naar elkaar toe als blaadjes.
Haak in totaal 22 blaadjes.

Bloemetjes
Maak een magische ring (of haak 4 lossen tot een ring met een halve vaste)
Haak in de ring kleine bloemblaadjes
Toer 1: Haak in de ring 1 vaste. *3 halve stokjes, 1 halve vaste. Herhaal vanaf * 4 x en haak de
laatste halve vaste in de eerste steek van de toer. Totaal 5 bloemblaadjes.
Haak in totaal 35 bloemetjes.

Veel ‘Tunisch’ haakplezier!
Claire
De byClaire patronen zijn met grote zorg gemaakt en ontworpen. Mocht er toch iets niet kloppen, meld dit alsjeblieft direct.
byClaire patronen zijn uitsluitend voor prive gebruik. Ze mogen niet worden door verkocht aan derden of gebruikt worden voor commerciële doeleinden
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Versier de krans met de bloemen, de blaadjes en de eitjes.
Leg eerst mooi neer en maak een mooie compositie op en rondom de krans voordat je de
versiering erop vastplakt.
Veel haak en voorjaar ‘versier’ plezier!

Claire

Kijk voor meer patronen, de byClaire producten en inspiratie op de site www.byclaire.eu
* de byClaire patronen zijn uitsluitend voor privé-gebuik.
Ze mogen niet worden doorverkocht aan derden of worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
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