Haakpatroon Kersjes
Patroon door Monique

Benodigdheden
Yarn and Colors, Must-Have: Pesto (85), Cardinal (31)
ByClaire Sparkle Summertime green (8)
Haaknaald 2,5mm

Gebruikte steken en afkortingen
l		
v 		
hv		
hst
st

= losse
= vaste
= half vaste
= half stokje
= stokje

Afmeting:
De kersjes hebben een afmeting van 4,5 cm doorsnede. Iedereen heeft een eigen hand van haken. Is je
project een stuk groter probeer dan eens een halve maat haaknaald kleiner. Is je project een stuk kleiner,
probeer dan eens een halve maat haaknaald groter.
TIP
Wil je van de kersjes bijvoorbeeld een tashanger maken, haak dan het hele patroon in een enkele kleur
en naai deze aan de achterzijde van je haakwerk voor een mooie afwerking. Je kunt er ook voor kiezen
om een lapje vilt op maat te knippen en deze aan de achterzijde vast te naaien.

Kersjes
Haak met haaknaald 2,5mm. Je haakt in het rond.
Toer 1: Maak met Cardinal een magic ring van 6v of doe het op de volgende manier. Haak 2l. Haak 6v in
de eerste l. Haak 1hv in de eerste v, zodat je een rondje hebt (6).
Toer 2: Haak 2v in elke v (12).
Toer 3: Haak 2v in elke 2de v (18).
Toer 4: Haak 1v. *Haak 2v in de volgende v, haak 2v*. Herh. *-*. Eindig met 1v (24).
Toer 5: Haak 2v. in elke 4de v. (30)
Toer 6: Haak 2v., *2v. in volgende steek, 4v.* Herh. *-*. Eindig met 2v. (36)
Toer 7: Haak 36hv. Sluit af.
Haak op dezelfde manier nog een kers.

Steeltje
Toer 1: Hecht een draad aan met de kleur pesto in de buitenste rand van een kers en haak 20l. Neem je
2de kers erbij en bevestig deze met een hv. aan de andere kant van het steeltje. Haak 1 keerl. en haak
10v. op je l. ketting, 2l., en nog 10v. op de laatste 10l.
Sluit af.

Blaadje
Toer 1: Haak een ketting van 7l., begin in de 2de l. vanaf de haaknaald. 1v., 1hst., 2st., 1hst., 1v., 1l.
Haak nu aan de andere kant van de ketting verder. Haak 1v., 1hst., 2st., 1hst., 1v. Sluit met 1hv. in de 1e
v. (13)
Toer 2: Haak 1l., deze toer haak je niet om het blaadje heen maar je haakt met 7hv. een nerf over het
midden van het blaadje. (kettingsteek)
Sluit af.
Toer 3: Hecht een draad aan met summertime green in een steek van de buitenrand en haak in iedere
steek 1hv. (14)
Sluit af.
Bevestig het blaadje in de opening van 2l. bij het steeltje.

