Haakpatroon Mand Kerstboom
Patroon door Annemarie Arts

Benodigdheden
Yarn and Colors, Charming Taupe (6)
Haaknaald 4mm
Haaknaald 3,5mm

Gebruikte steken en afkortingen
l		
= losse
v 		
= vaste
hv		
= half vaste
st		
= stokje
hst		
= half stokje
reliefst voor = relief stokje aan de voorkant ingestoken. Je steekt je haaknaald aan de voorzijde onder
		
het gehaakte stokje van de voorgaande toer door. Je steekt de haaknaald van rechts naar
		
links en haakt een stokje.
reliefhst voor = relief half stokje aan de voorkant ingestoken. Je steek je haaknaald aan de voorzijde 		
		
onder de gehaakte steek van de voorgaande toer door. Je steekt de haaknaald van rechts
		
naar links en haakt een half stokje.
Span na het haken je haakwerk op en spuit het nat met een plantenspuit. Laat drogen en je hebt mooie
platte applicaties.

Onderzijde mand
De mand voor de kerstboom is gehaakt met de wafelsteek. Je begint aan de onderzijde van de mand
met het haken. Je haakt dit patroon heen en weer.
Toer 1: Haak met haaknaald 4mm een ketting van 44l. Haak nu verder met haaknaald 3,5mm in de 4de l
vanaf de haaknaald (de eerste 3l zijn het eerste st). Haak 35st tot het einde van de toer (41).
Toer 2: Haak 2l (dit is het eerste st). *Haak 1 reliefst voor, haak 2x 1st*. Herhaal *tot*, tot het einde van
de toer. Eindig met 1st (41).
Toer 3: Haak 2l (dit is het eerste st). Haak 1st op ieder reliefst van de voorgaande toer. Haak 2 reliefst
voor op de 2st van de voorgaande toer. Eindig met 1st in de 2de l van toer 2. (41).
Toer 4 t/m 14: Wissel toer 2 en 3 t/m toer af. Sluit na toer 14 je werk af. Werk de begin en einddraad
netjes weg. Leg het lapje met de achterzijde naar boven toe voor je op tafel.

Bovenrand van de mand
Toer 1: Pak een nieuwe draad en haak 7l. Je haakt nu de steken van toer 14 zoals ze voordoen. Maar
ipv st haak je hst. Dus je haakt een hst op ieder reliefst van toer 14 en haak 2 reliefhst voor op de 2st van
toer 14. Haak aan het einde van de toer 7l. Keer je werk om.
Toer 2: Haak 2hst in de 2de l vanaf de haaknaald. Sla een steek over. *Haak 2hst in de volgende l, sla
een steek over*. Herhaal *tot*, tot het einde van de toer, maar eindig met 1hst in de laatste l.
Toer 3 t/m 5: Haak 1l. Keer je werk om. (Deze keerlosse telt niet mee als steek).
*Haak 2hst in het eerste hst. Sla 1hst over*. Herhaal *tot*, tot het einde van de toer, maar eindig je toer
met 1hst in de laatste steek.
Toer 6: Haak 1l. Keer je werk om. Haak in ieder hst 1v. Haak nu rondom alle zijdes een toer met v. Haak
op de hoeken aan de zijkant van de rand en de onderkant van de mand steeds 1l voor een mooie hoek.
Toer 7: Haak op iedere v van de vorige toer 1hv. Haak op de hoeken weer 1l voor een mooie hoek. Sluit
af. Werk alle draden netjes weg.
Toer 8: Begin in de 2e l. en haak in iedere l. 3st. 19x. Haak 4hv., haak in iedere l. 3st. 17x.
Sluit af.

