Haakpatroon Fototoestel
Patroon door Annemarie Arts

Benodigdheden
Yarn and Colors, Must-Have: Sunglow (13), Turquoise (65),
Anthracite (99), Lilac (55)
ByClaire Sparkle Snow Flake (1)
Haaknaald 2,5mm
Stopnaald met een scherpe punt

Gebruikte steken en afkortingen
l		
v 		
hv		

= losse
= vaste
= half vaste

Afmeting:
Het fototoestel is 6,5cm hoog en 8cm 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.
TIP
Wil je van het fototoestel 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.

Fototoestel
Haak met haaknaald 2,5mm. Je haakt heen en weer. Haak na iedere toer 1l en keer je werk om. Deze
keerlosse telt niet mee als steek.
Je begint aan de onderzijde van de camera.
Toer 1: Haak 17l. Haak 16v op de lossenketting (16).
Toer 2 t/m 10: Haak 16v in iedere toer (16).
Toer 11 t/m 13: Verander van kleur naar Snow Flake. Haak 16v in iedere toer (16).
Toer 14: Haak 11v. Haak de 12de, 13de en 14de v in de achterste lus van de v zodat er aan de voorzijde van je haakwerk enkele lusjes ontstaan. Haak nog 2v tot het einde van de toer.
Toer 15: Haak 1l. Haak v langs de zijkant. Wissel van kleur naar Lilac. Haak 1l op de hoek. Haak v langs
de onderzijde. Haak 1l op hoek. Haak v langs de zijkant waarbij je weer wisselt naar Snow flake. Haak op
de hoek 1l en sluit af met 1hv in de eerste v van toer 14. Werk alle draden netjes weg.

Lens
Toer 1: Maak met Anthracite 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: Wissel van kleur naar Snow FLake. Haak 1v. *Haak 2v in de volgende v, haak 2v*. Herhaal *tot*,
tot het einde van de toer, maar eindig met 1v (24).
Toer 5: Haak 24hv, maar in de voorste lussen van je v zodat er aan de achterzijde van je werk enkele
lusjes ontstaan (24). Sluit af. Laat een lange draad aan je werk om de lens mee vast te kunnen naaien.
Borduur met de einddraad een schittering op de lens. Naai de lens rondom in het midden van het lilac
gedeelte met kleine steekjes rondom in de achterste lussen van toer 5 stevig vast.

Drukknopje
Hecht een nieuwe draad anthracite aan in de voorste lussen van toer 14 van de camera. Steek je
haaknaald van onderaf gezien in de lusjes.
Toer 1 en 2: Haak 3v in elke toer (3).
Toer 3: Haak 3hv. Sluit af. Werk de draden netjes weg.

Afwerking
Borduur met Turquoise een venstertje in het midden van snow flake gedeelte van de camera en met
sunglow een flitslichtje in de rechterbovenhoek.

