Stoere Chunky mand

Wat heb je nodig
Garen en kleuren – byClaire Chunky Cotton
Per mand 2 strengen
Gebruikte kleuren: Alle kleuren van de byClaire Chunky Cotton.
Detail: byClaire Softmix
Ter decoratie is af en toe een randje op de mand gehaakt.
Haaknaald 9 mm voor het haken van de bodem van het mand
Haaknaald 6 mm voor het haken van de rand. De gebruikte steek van de rand is compact
en daarom is het makkelijker om een dunnere haaknaald te gebruiken om goed door de
steek heen te kunnen haken. Probeer dan wel losjes te haken anders trekt de rand naar
binnen toe.
Haaknaald 6 mm voor het haken van een decoratief randje met byClaire Softmix .
Goed om te weten
- Per mand - 2 strengen.
- De gebruikte steek is geen gewone vaste.
- Steek lager in dan je bij een normale vaste. De rand van de mand komt prachtig
strak boven elkaar te staan.

-

Bekijk het filmpje op het byClaire YouTube kanaal, voor een mooie strakke
sluiting van de toer.

Beschrijving
Haak een ketting van 6 lossen en maak tot een ring met een halve vaste (of haak een
magische ring)
Toer 1
Haak twee lossen (eerste stokje) Haak in de ring 11 stokjes. Sluit de toer met een halve
vaste. Totaal 12 stokjes.
Toer 2
Haak 2 lossen (eerste stokje). Haak in iedere steek 2 stokjes. Haak 1 stokje. Sluit de toer
met een halve vaste. Totaal 24 stokjes.
Toer 3
Haak 2 lossen (eerste stokje) *Haak in de volgende steek 2 stokjes. Haak in de volgende
steek 1 stokje. Herhaal vanaf * 11 x. Haak 1 stokje in de eerste steek van de toer, naast
de 2 lossen. Sluit de toer met een halve vaste. Totaal 36 stokjes.
Toer 4
Haak 2 lossen (eerste stokje). * Haak in de eerstvolgende steek 1 stokjes, in de volgende
steek 1 stokje, in de volgende steek 2 stokjes. Herhaal vanaf * 11 x. Haak in de laatste
steek 1 stokje. En nog 1 stokje naast je eerste steek, de 2 lossen. Sluit de toer met een
halve vaste. Totaal 48 stokjes.
Toer 5
Haak 2 lossen (eerste stokje). Haak in de eerstvolgende 1 stokje, in de volgende steek 1
stokje, in de volgende steek 1 stokje. In de volgende steek 2 stokjes. Herhaal vanaf * 11 x.
Haak in de volgende 2 steken 1 stokje. Haak in de laatste steek, naast de 2 lossen 1
stokje. Sluit de toer met een halve vaste. Totaal 60 stokjes.
Toer 6
Haak 1 keerlosse en haak in iedere steek 1 vaste, sluit de toer af met een halve vaste in
de eerste losse. Totaal 60 vasten.
Toer 7
Haak 1 keerlosse, haak in iedere vaste een vaste volgens de fotobeschrijving.
Haak geen gewone vaste, maar steek de naald dieper in dan normaal, in de V van de
vaste.
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Haak in de V van de vaste. Niet onder de 2 lusjes door maar lager, in de steek.
Steek dwars door de steek heen, sla de draad om de naald en trek de lus op.
Sla nogmaals de draad om de naald en trek de draad door de 2 lussen op de naald.
Kijk het filmpje op het byClaire YouTube kanaal (link in het blogbericht) hoe je een
mooie en onzichtbare toersluiting maakt.
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Toer 8
Wissel van kleur.
Haak in iedere steek 1 diepe vaste (zoals beschreven in toer 7).
Sluit de toer met de onzichtbare toersluiting (zoals in het youtube filmpje)
Toer 9 – toer 14/15 totdat de streng op is (afhankelijk hoe strak of los je haakt)
Haak in iedere steek 1 diepe vaste (zoals beschreven in toer 7).
Sluit de toer met de onzichtbare toersluiting.
Patroontekening
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Siersteek
Haak ter decoratie 1 toer in de kettingsteek op de mand.
Haak deze precies op de toer met de kleurwissel voor een mooi effect.
Beschrijving siersteek
Hou de draad aan de binnenkant van de mand. Steek de naald tussen de toer van de
kleurwissel in een steek en haal de draad op. Nu 1 lus op de naald.
Steek de naald in de volgende opening door de mand heen, haal de draad op en trek
deze lus losjes door de lus op de naald. Nu is de eerste kettingsteek op de mand gehaakt.
Herhaal dit rondom.
Trek bij de laatste steek de draad in een lange lus, knip de draad af en trek de lus eruit.
Hecht de draden af aan de binnenkant van de mand.
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