Haakpatroon Knallende Champagne
Patroon door Annemarie Arts

Benodigdheden
Yarn and Colors, Must-Have: Sunglow (13), Orange (20), Anthracite (99)
ByClaire Sparkle: Summertime Green (8), Snow Flake (1)
Rico Baby Teddy Aran Wit (1)
Haaknaald 2,5mm
Stopnaald met een scherpe punt

Gebruikte steken en afkortingen
l		
v 		
hv		

= losse
= vaste
= half vaste

Afmeting:
De Knallende Champagne is 16cm hoog en 5cm 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 de knallende champagne 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.

Champagnefles
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 fles.
Toer 1: Haak 9l. Haak 8v (8).
Toer 2 t/m 13: Haak 8v in iedere toer (8).
Toer 14: Haak de eerste en laatste 2v samen (6).
Toer 15: Haak de eerste en laatste 2v samen (4).
Toer 16: Haak 4v (4).
Toer 17: Haak de eerste en laatste 2v samen (2).
Toer 18 t/m 22: Haak 2v in iedere toer (2).
Toer 23: Haak 2v. Haak 1l. Haak nu v langs de zijkant van de hals en fles. Haak op de hoek 1l. Haak aan
de onderzijde 8v. Haak 1l op de hoek en haak v langs de andere zijkant terug. Haak 1l.
Toer 24: Haak nu rondom 1 toer hv en sluit af. Werk alle draden netjes weg.

Etiket
Toer 1: Haak 9l. Haak 8v (8).
Toer 2 t/m 4: Haak 8v in iedere toer (8).
Toer 5: Haak 8v. Haak 1l. Haak v langs de zijkant. Haak 1l. Haak v langs de onderzijde. Haak 1l. Haak v
langs de zijkant. Haak 1l en sluit af met 1hv in de eerste v. Laat een lange
draad aan je werk.

Borduur met orange een rechthoek met kleine borduursteekjes en borduur in het midden een dikkere
streep.
Naai nu het etiket op de fles met de einddraad. Zorg dat de v langs de buitenzijde van het etiket zichtbaar
blijven.

Spuitende champagne
Haak met Snow Flake 2 kronkels op de voglende manier.
Haak 12l.
Haak nu op de lossenketting 2v in elke l. Hierdoor gaat je haakwerk als vanzelf krullen. Gebeurt dit niet
uit zichzelf draai dan de kronkel op door hem op te draaien. Mocht hij niet voldoende gaan kronkelen
probeer dan eens een halve haaknaald kleiner.
Haak eenzelfde kronkel met Rico Baby Teddy.
Zet deze 3 kronkels met de teddy in het midden aan de bovenzijde van de fles vast.
Haak nu met Snow flake nog een langere kronkel op de volgende manier.
Haak 22l.
Haak nu op de lossenketting 2v in elke l. Maak deze kronkel in het midden achtere de middelste kronkel
vast.

Kurk
Haak met Anthracite.
Toer 1:
Haak 3l. Haak 2v op de lossenketting (2).
Toer 2 en 3:
Haak 2v in iedere toer (2). Sluit af. Zet het kurkje aan het uiteinde van de langste kronkel met een klein
steekje stevig vast.

