Haakpatroon Cactus
Patroon door Annemarie Arts

Benodigdheden
Yarn and Colors, Must-Have: Lilac (55), Deep Cerise (34), Sunglow (13)
ByClaire, Sparkle Summertime green (8)
Haaknaald 2,5mm
Stopnaald met een scherpe punt

Gebruikte steken en afkortingen
l		
v 		
hv		
hst 		
st		

= losse
= vaste
= half vaste
= half stokje
= stokje

Afmeting:
De Cactus is 11cm hoog en bij de bloempot 8cm breed. Iedereen heeft een eigen hand van haken. Is je
cactus een stuk groter probeer dan eens een halve maat haaknaald kleiner. Is je cactus een stuk kleiner,
probeer dan eens een halve maat haaknaald groter.
TIP
Wil je van de cactus 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.

Cactus
Haak met haaknaald 2,5mm en Sparkle summer green.
De cactus wordt heen en weer gehaakt in de lengte van de cactus. Haak na iedere toer 1l en keer je
werk om. Deze keerlosse telt niet mee als steek.
Haak een ketting van 16l.
Toer 1: Haak in de 2de l vanaf de haaknaald 2v. *sla 1l over, haak 2v*. Herhaal *tot*, tot het einde van de
toer maar eindig met 1v in de laatste l (15).
Toer 2 t/m 7: *Haak 2v in de eerste v, sla 1v over*. Herhaal *tot*, tot het einde van de toer, maar eindig
met 1v in de laatste v (15).
Toer 8: Keer je werk om. Haak nu 1v in iedere v (15). Haak 1l. Haak nu op de bovenzijde verder. Haak
1v, 1hst,1st in 1steek, 3x 1hst, 1st, 1hst in 1 steek en 1v aan de bovenzijde zodat deze mooi rond gaat
lopen. Haak 1l. Haak nu langs de andere zijde ook 15v terug. Haak 1l. Haak nu aan de onderzijde 8v.
Haak 1l en haak nu rondom de zijkanten en bovenkant in iedere v 1v en 1hv voor een mooi kronkelig
randje.

Bloempot
De bloempot wordt heen en weer gehaakt. Haak na iedere toer 1l en keer je werk om. Deze keerlosse
telt niet mee als steek.
Haak met lilac een ketting van 11l.
Toer 1: Haak 10v op de lossenketting (10).
Toer 2: Haak 9v, 2v in de laatste v (11).
Toer 3: Haak 10v, 2v in de laatste v (12).
Toer 4: Haak 11v, 2v in de laatste v (13).
Toer 5: haak 12v, 2v in de laatste v (14).
Toer 6: Haak 13v, 2v in de laatste v (15).
Toer 7: Haak 14v, 2v in de laatste v (16).
Toer 8: Haak 15v, 2v in de laatste v (17).
Toer 9: Haak 1l. Haak 8v langs de zijkant naar beneden. Haak 1l. Haak 10v aan de onderzijde. Haak 1l.
Haak 8v langs de andere zijde. Haak 1l. Haak nu hv langs de bovenzijde waarbij je in het midden ook
de cactus mee vast haakt. Dit doe je door zowel door de v van de bloempot als door de v van de cactus heen te steken. Haak hv verder tot je weer bij de eerste hv van toer 9 bent. Sluit af. Werk de draden
netjes weg.

Bloemetje
Haak met deep cerise 5l. Haak nu 4hv terug op de lossenketting. *Haak vanaf dit punt 4l. Haak 3hv terug
op de lossenketting en haak ook 1hv in de 4de hv van het eerste gedeelte*. Herhaal nu *tot*, nog 3 maal
zodat je een bloemetje met 5 sprietjes hebt. Zet het bloemetje naar eigen inzicht op de cactus vast.
Haak met sunglow 3l. Haak 1hv in de eerste l. Sluit af. Leg een knoopje in de begin en einddraad en
maak het gele knopje in het midden van het roze bloemetje vast.

