Haakpatroon Cadeautje
Patroon door Annemarie Arts

Benodigdheden
Yarn and Colors, Epic Violet (53)
ByClaire Sparkle Summertime Green (8)
Haaknaald 4,5mm
Haaknaald 4mm
Haaknaald 3mm
Stopnaald met een scherpe punt

Gebruikte steken en afkortingen
l
v
hv
4dst

= losse
= vaste
= half vaste
= Bij een 4 dubbelstokje maak je niet 1 omslag voor je begint maar sla je 4 omslagen om 		
je haaknaald. Je haakt een 4 dubbelstokje wel hetzelfde af als een stokje. Maak steeds 		
een omslag die je door 2 lussen op je haaknaald haalt. Net zolang tot je weer 1l over hebt op je
haaknaald.

Afmeting:
Het vierante cadeautje is ongeveer 11x11cm. 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.

Het cadeautje
Zet je l op met haaknaald 4,5mm en haak verder met haaknaald 4mm. Hierdoor gaat je eerste toer niet
kromtrekken. Je haakt heen en weer. Haak na iedere toer 1l en keer je werk om. Deze keerlosse telt niet
mee als steek.
Toer 1: Haak 18l met haaknaald 4,5mm. Haak daarna verder met haaknaald 4mm.
Haak 2v in de 2de l vanaf de haaknaald. *Sla 1l over, haak 2v in de volgende l*. Herhaal *tot*, tot het
einde van de lossenketting maar eindig met 1v in de laatste l.
Toer 2: *Haak 2v in de eerste v. Sla 1v over. Haak 2v in de volgende v*. Herhaal *tot*, tot het einde van
de toer, maar eindig met 1v in de laatste v.
Toer 3 t/m 16: Herhaal toer 2 in iedere toer.
Toer 17: Haak 17v. Haak 1l. Haak nu 17v langs de zijkant. Haak 1l. Haak 17v op de onderzijde. Haak 1l.
Haak 17v langs de andere zijde. Haak 1l.
Toer 18: Haak nu rondom een toer met hv. Gebruik hiervoor haaknaald 4,5mm. Sluit af. Werk alle draden
netjes weg.

Cadeaulint Kruisje op het cadeautje
Haak met Summertime green en haaknaald 3mm.
Haak 25l. Haak 24v op de lossenketting. Sluit af.
Leg je haakwerk in de breedte voor je neer. Sla de eerste 11v over. Hecht een nieuwe draad in de 12de
v aan. * Haak 12l. Haak 11v terug op de lossenketting en sluit je haakwerk af met 1hv in de 13de v*.
Haak op dezelfde plek aan de andere zijde *tot*, nogmaals. Werk alle draden netjes weg.
Leg het gehaakte kruis op het cadeautje en naai met kleine steekjes rondom stevig vast.

Strik
Haak met haaknaald 3mm en Summertime green.
Haak 7l. Haak nu 5x een 4dst in de 1ste l. Haak 6l. Haak 1hv in de eerste l.
Haak vanaf dit punt 6l. Haak nu vanaf de andere zijde ook 5x 4dst in de eerste l waar je ook het eerste
deel van het strikje in hebt gehaakt. Haak 6l. Haak 1hv in de eerst l in het midden om je strikje af te
sluiten.
Wikkel je einddraad een aantal maal om het midden van het strikje heen en zet hem daarmee ook stevig
vast op het midden van je cadeautje.

