Haakpatroon Vlaggetje
Patroon door Annemarie Arts

Benodigdheden
Yarn and Colors, Must-Have: Deep Cerise (34), Anthracite (99)
ByClaire Sparkle
Glossy Pink (4)
Haaknaald 2,5mm
Haaknaald 3mm
Stopnaald met een scherpe punt
Naald met stompe punt (om de letter te borduren)

Gebruikte steken en afkortingen
l		
v 		
hv		
hst 		

= losse
= vaste
= half vaste
= half stokje

Afmeting:
De vlaggetjes zijn 8 cm hoog en 6 cm breed. 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.

Vlaggetje
Je haakt heen en weer. Haak na iedere toer 1l en keer je werk om. Deze keerlosse telt niet mee als
steek.

Linker punt
Toer 1: Haak met deep cerise 2l. Haak 2v in de 1ste l (2).
Toer 2: Haak 1hst, 1v in de eerste steek. Haak 1v (3).
Toer 3: Haak 2v. Haak 1v, 1hst in de laatste steek (4).
Toer 4: Haak 1hst, 1v in de eerste steek. Haak 3v (5).
Toer 5: Haak 4v. Haak 1v, 1hst in de laatste steek (6). Sluit af. Keer je lapje wel om. Leg je werk even
terzijde.

Rechterpunt
Toer 1: Haak 2l. Haak 2v in de 1ste l (2).
Toer 2: Haak 1v. Haak 1v, 1hst in de laatste steek (3).
Toer 3: Haak 1hst, 1v in de eerste steek. Haak 2v (4).
Toer 4: Haak 3v. Haak 1v, 1hst in de laatste steek (5).
Toer 5: Haak 1hst, 1v in de eerste steek, haak 4v (6).
Toer 6: Haak 5v. Haak 2v in de laatste steek (7). Pak nu de andere punt erbij. Haak 2v in de eerste
steek. Zorg ervoor dat je de 2 delen mooi laat aansluiten aan elkaar. Haak nog 5v tot het het einde van
de toer.
Met de twee punten aan elkaar heb je nu in totaal 14v (14).

Toer 7 t/m 18: Haak 14v in iedere toer (14).
Toer 19: Haak 14v. Haak 1l. Haak nu 19v langs de zijkant naar de punt. Haak 2l. Haak nu 7v naar het
midden.
Haak een 8ste v in het middenstuk. Haak 7v langs de andere schuine zijde naar de punt. Haak 2l. Haak
19v langs de zijkant naar boven. Haak 1l. Sluit af met 1hv in de eerste v van toer 19. Werk alle draden
netjes weg.

Afwerking
Hecht met haaknaald 3mm een nieuwe draad Glossy pink aan en haak rondom het hele vlaggetje een
toer met hv. Werk alle draden netjes weg.
Borduur als laatste de letter op je vlaggetje met anthracite. Dit doe je tussen de toeren 10t/m15 van het
vlaggetje en gebruik hierbij kruissteekjes.

Haakpatroon ophangkoordje voor de vlaggetjes
Patroon door Monique

Benodigdheden
Yarn and Colors, Charming Taupe (6)
Yarn and Colors, Must-Have Sunglow (13)
Clover pompon maker small of maak met 2 kartonnetjes van 3,5 doorsnede pomponnetjes
Haaknaald 3mm
Stopnaald met scherpe punt

Gebruikte steken en afkortingen
l		
v 		

= losse
= vaste

Koordje
Haak met haaknaald 3mm een ketting van 71l.
Begin in de 2de l vanaf de haaknaald en haak 70v.
Sluit af.
Maak 2 pompons met de clover pompon maker 3,5mm.
Het draadje waar je de pompon mee vast knoopt knip je niet af maar gebruik je om je pomponnetjes vast
te zetten aan de uiteinde van het koordje.

