Benodigdheden:
- haaknaald 3mm
- byClaire sparkle in de kleuren Mermaid blue nr. 009, Glam gold nr. 003 en Candy crush
coral nr. 006 (van elk 1 bol)
- houten ring van 7 cm doorsnee en een opening van 5 cm doorsnee (of een ander soort
ring)
- stopnaald
Gebruikte steken:
l = losse
v = vaste
st = stokje
Opmerking:
Het maakt niet uit hoeveel lossen je opzet. We gaan eerst een lapje haken wat daarna om de
ring wordt vastgenaaid. Hou hiervoor de breedte van jouw ring aan en zorg dat het lapje er
helemaal omheen kan.

Patroon:
Haak een ketting van 9 lossen.
1) Haak een v in de 2e lvanaf de haaknaald, v in elke volgende l tot het eind (8 v).
2) Haak 1 keerlosse, v in de eerste steek en in elke volgende steek tot het eind. (8 v)
3) Herhaal toer 2 tot je lapje helemaal rondom de ring past en zorg dat je een wat langere
draad eraan laat zitten. Bij mij is het lapje ongeveer 29,5 cm geworden.
4) Naai de uiteinden van het lapje
met de lange draad aan elkaar.

5) Doe het lapje om de ring en naai deze dicht.

Afwerking:

Sliertjes
Laat een wat langere draad hangen en haak dan een ketting van 15 l.
Haak in de 2e l vanaf de haaknaald 2 v, dan 2 v in elke volgende steek tot het eind. Zorg dat je een lange
draad overhoudt.
De sliert draait uit zichzelf in elkaar.
Knoop beide draden aan elkaar en met 1 draad naai je de sliert vast op de krans.
Maak op dezelfde manier nog zo’n sliert.
Roos
Haak een ketting van 15 l en 3 l (= 1e st).
St in de 3e l vanaf de haaknaald, dan 2 st in elke volgende l tot het eind.
Zorg dat je een lange draad overhoudt.
Rol de roos op en maak deze met de lange draad goed vast, zodat de roos opgerold blijft.
Naai de roos met de resterende draad vast tussen de twee sliertjes in.
Maak tot slot nog een lus aan de bovenkant van de krans om ‘m op te kunnen hangen in de kerstboom.
Je kerstkrans is klaar
Dit patroon is voor persoonlijk gebruik en mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.
Meer patronenvan Ingrid van Sunny Designs vind je op www.byclaire.eu

