Haakpatroon Cadeautje 1
Patroon door Annemarie Arts

Benodigdheden
Yarn and Colors, Epic Cardinal (31)
ByClaire Sparkle Glam Gold 93)
Haaknaald 4,5mm
Haaknaald 4mm
Haaknaald 3mm
Stopnaald met een scherpe punt

Gebruikte steken en afkortingen
l		
v 		
hv		

= losse
= vaste
= half vaste

Afmeting:
Het vierante cadeautje is ongeveer 8x8 cm. 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 en wisselt iedere toer van kleur. Haak na iedere toer 1l en keer je
werk om. Deze keerlosse telt niet mee als steek.
Toer 1: Haak met de kleur cardinal 13l met haaknaald 4,5mm. Haak daarna verder met haaknaald 4mm.
Haak 12v en begin in de 2de l vanaf de haaknaald. Wissel van kleur Gold Glam.
Toer 2: Haak 12v. Wissel van kleur.
Toer 3 t/m 11: Herhaal toer 2 en wissel iedere toer van kleur.
Toer 12: Deze toer haak je met de kleur cardinal.
Haak 1l. Haak nu 11v langs de zijkant. Haak 1l. Haak 12v op de onderzijde. Haak 1l. Haak 11v langs de
andere zijde. Haak 1l. Haak 12v langs de bovenkant. Sluit af.

Cadeaulint op het cadeautje
Haak met glam Gold en haaknaald 3mm.
Toer 1: Haak 31l.
Toer 2: Begin in de 2e l. en haak in iedere l. 3v. 10x. Haak 4v, Haak in iedere l. 3v 16x. Sluit af.

Pomponnetje
Pak twee dikkere haaknaalden of twee dikkere balpennen en wikkel daar een aantal keer een Glam Gold
draad eromheen. Knip een losse draad en knoop die in het midden van de twee haaknaalden of pennen
om je wikkelwerk heen. Haal de haaknaalden of pennen uit de lussen en knip de lussen aan de zijkanten
open. Knip er een mooi pompon modelletje in en maak het midden op het lint met een steekje stevig vast.

Afwerking
Neem je cadeaulintje erbij, zet het pomponnetje in het midden (op de 4v)
vast en zet je lintje hierna vast op je cadeautje.

