Haakpatroon Camperbusje
Patroon door Annemarie Arts

Benodigdheden
Yarn and Colors, Must-Have: Orange (20), Anthracite (99), Pepper (32),
Turquoise (65), Sunglow (13)
ByClaire, Sparkle Snow Flake (1)
Haaknaald 2,5mm
Stopnaald met een scherpe punt
Afmeting
Het busje is van bovenzijde bus tot onderzijde wiel 9,5cm hoog. Van spiegel tot spiegel gemeten is het
busje 10cm breed. Iedereen heeft een eigen hand van haken. Valt jouw busje groter uit, probeer dan
eens halve maat haaknaald kleiner, valt hij kleiner uit probeer dan eens een halve maat haaknaald groter.

Gebruikte steken en afkortingen
l		
v 		
hv		

= losse
= vaste
= half vaste

Span na het haken je haakwerk op en spuit het nat met een plantenspuit. Laat drogen en je hebt mooie
platte applicaties.
TIP
Wil je van het camper busje 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.
Je begint aan de onderzijde van de bus met het haken van de bumper.

Bumper
Haak met haaknaald 2,5mm een ketting van 18l.
Haak in de 2de l vanaf de haaknaald 2v. Haak nu 15v op de lossenketting. Haak in de laatste l 4v. Haak
nu aan de andere zijde van de lossenketting verder. Haak 15v. Haak 2v in de laatste l (38). Hecht af en
werk de begin en einddraad netjes weg.
Leg nu de gehaakte bumper voor je neer met de goede zijde naar boven toe.

Auto
Markeer nu voor jezelf de middelste 16v aan de bovenzijde van je bumper. Je gaat heen en weer haken.
Haak na iedere toer 1l en keer je werk om. Deze keerlosse telt niet mee als steek.
Toer 1 t/m 10: Hecht in de eerst gemarkeerde v een nieuwe draad pepper aan. Haak 16v in iedere toer
(16).
Toer 11 t/m 17: verander van kleur naar turquoise. Haak 16v in iedere toer (16).
Toer 18: Verander van kleur naar sparkle snow flake en haak 16v (16). Sluit af. Werk alle draden netjes
weg.

De neus en ramen
Haak met snowflake en haaknaald 2,5mm. Je gaat heen en weer haken. Na iedere toer haak je 1l en
keer je, je werk om. Deze keerlosse telt niet mee als steek.
Toer 1: Haak 7l. Haak 6v op de lossenketting (6).
Toer 2: Haak 2v in de eerste en laatste v (8).
Toer 3: Haak 8v (8).
Toer 4: Haak 2v in de eerste en laatste v (10).
Toer 5: Haak 10v (10).
Toer 6: Haak 2v in de eerste en laatste v (12).
Toer 7: Haak 2v in de eerste en laatste v (14).
Toer 8: Haak 2v in de eerste en laatste v(16).
Je gaat nu het eerste kozijntje van het raam haken.
Toer 9 t/m 13:
Haak 2v in iedere toer (2). Sluit af. Werk alle draden netjes weg.
Sla op toer 8 5v over en hecht een nieuwe draad aan.
Herhaal nu toer 9 t/m 13 nogmaals.
Sla weer 5v op toer 8 over. Hecht een nieuwe draad aan. Herhaal nogmaals toer 9 t/m 13 maar sluit dit
keer niet af.
Toer 14: Haak 2v. Haak 5l. Haak 2v op het middelste kozijn. Haak 5l. Haak 2v op het linker kozijn.
Toer 15: Haak 16v op de v en l van toer 14 (16).
Toer 16: Haak nu toer 15 vast aan toer 18 van het eerder gehaakte deel met 16hv. Sluit af. Werk alle
draden netjes weg.

Afwerking en in elkaar zetten
Borduur met anthracite een cirkel met x voor op de neus van de auto. Borduur in de raampjes met een
dubbele draad anthracite 2 schuine streepjes als ruitenwissers.
Naai nu de neus en ramen langs de zijkant met kleine steekjes vast aan het rode en blauwe deel. Naai
ook het middelste kozijn van het raam me kleine steekjes vast.
Koplampen (2x)
Haak met orange 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).
Laat een lange draad aan je werk om het lampje mee vast te kunnen naaien.
Haak nog eenzelfde lampje. Zet de lampjes naar eigen inzicht op het rode gedeelte met een klein steekje
in het midden van het lampje vast. Wanneer je met de richting van de steken mee steekt, zie je hier niks
van. Op deze manier blijven de v aan rondom het lampje mooi zichtbaar.
Knipperlichtjes
Borduur met Sunglow twee kleine knipperlichtjes boven de koplampen door 5 maal op de dezelfde plek
een klein streepje te borduren.
Wielen (2x)
Leg het busje nu op de kop voor je neer. De wielen worden heen en weer gehaakt. Haak na iedere toer
1l en keer je werk om. Deze keerlosse telt niet mee als steek.
Hecht nu op gelijke lijn als het rood van de bus een nieuwe draad anthracite
aan.

Toer 1 en 2: Haak 3v in iedere toer (3).
Toer 3: Haak 3hv (3). Sluit af. Werk de draden netjes weg.
Sla 9 steken aan de onderzijde over en haak aan de andere zijde ook het wiel door toer 1 t/m 3 te
herhalen.
Zijspiegels (2x)
Haak met Sparkle snow flake een ketting van 3l.
Haak nu op de lossenketting 1v, haak 4v in de laatste l. Haak aan de andere zijde van de lossenketting
verder. Haak 1v. Sluit af. Zet het spiegeltje met het rechte zijde aan de zijkant vast aan het busje.
Haak nog eenzelfde spiegel en zet deze aan de andere zijde vast. Zet de spiegels in gelijke lijn met de
onderzijde van de raampjes vast.
Borduur met turquoise een dwarsstreepje met dubbele draad over het midden van de spiegels.

