byClaire CAL - LANTAARNS – week 5
Haak de losse lapjes stap voor stap in elkaar
tot een lantaarn!
STAP 1
Haak de 4 losse lapjes aan elkaar in de vaste steek.
Begin met 2 lapjes, leg deze tegen elkaar aan en
haak 1 zijkant in de vaste steek aan elkaar vast.
Er onstaat een ribbel.
Dit is straks de buitenkant van de lantaarn.
Haak een derde lapje met de zijkant eraan vast.
Dan het vierde lapje, met deze haak je al de lapjes
tot een vierkante ronde vorm. (zie foto hiernaast)
Let op: leg de lapjes allemaal gelijk neer.
De afbeelding in het haakwerk moet bij alle 4 de lapjes
dezelfde kant op staan.

STAP 2
Haak per lantaarn 2 frames vast.
1 x aan de bovenkant, 1 x aan de onderkant.
Pak je haakwerk vast en begin bij 1 lapje op de hoek.
Haak in de vaste steek de frames vast aan je haakwerk.
Pak daarbij 1 frame vast en haak deze mee, begin bij het frame ook op de hoek.
*Haal de draad op door de lus van de steek. (zie foto hieronder)
Haal de tweede keer de draad op over het frame.
Laat de lus afglijden en het frame zit aan het haakwerk vast.
Herhaal vanaf * rondom.
En herhaal dit nogmaals aan de onderkant van de lantaarn.
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Stap 3
Maak flosjes van de restjes sparkle. (zie foto hiernaast)
Knip 15 gelijke draadjes van ongeveer 10 cm lang.
Knoop deze draadjes in het midden vast met een
ander touwtje en vouw de draadjes dubbel.
Nu onstaat er al een flosje.
Draai met een andere kleur draad 3 x de draad om het flosje
en knoop stevig vast,ongeveer 1 cm aan de bovenkant.
Knip het flosje aan de onderkant op gelijke lengte af.
Hang aan de onderkant van de lantaarn,
op ieder hoek een flosje.

Stap 4
De lantaarn is klaar. Nu kun je de lantaarn bevestigen aan
een lichtpunt. Knoop 4 touwtjes aan de bovenkant, op de hoeken van de lantaarn vast
en hang hem op aan het snoer van een bestaand lampje.
Je kunt ook losse snoeren met lampje kopen, deze gaan vaak op baterijen en kun je aan iedere haak
of spijker ophangen. (Los snoer lampje zoals hieronder is van de HEMA – grote ronde lamp is van IKEA)

*( alle uitleg over de garens, de patronen en informatie over de CAL vind je bij het patroon van week 1)
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