Haakpatroon Ananas
Patroon door Annemarie Arts

Benodigdheden
Yarn and Colors, Must-Have: Pesto (85) & Sunglow (13)
ByClaire, Sparkle Glam Gold (3)
Haaknaald 2,5mm
Stopnaald met een scherpe punt

Gebruikte steken en afkortingen
l		
v 		
hv		
popcorn
		
		
		

= losse
= vaste
= half vaste
= haak 4 stokjes in dezelfde v van de toer die onder de losse zit. Je haakt om de losse
heen. Na het 4de stokje haal je de haaknaald uit de lus. Steek je haaknaald van voor naar
achter door het eerst gehaakte stokje heen en pak de lus van het 4de stokje op. Haal 		
door het eerste stokje heen naar voren. Haak een losse.

Afmeting:
De ananas is 11cm hoog en 6cm breed. Iedereen heeft een eigen hand van haken. Is je ananas een
stuk groter probeer dan eens een halve maat haaknaald kleiner. Is je ananas een stuk kleiner, probeer
dan eens een halve maat haaknaald groter.
TIP
Wil je van de ananas 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.

Ananas
Haak met haaknaald 2,5mm. Je haakt de ananas heen en weer. Haak na iedere toer 1l en keer je werk
om. Deze keerlosse telt niet mee als steek.
Als hulpmiddel bij het haken hebben we de ananas getekend in blokjes op de volgende pagina, dat kan
ondersteuning bieden bij het haken.
Patroonbeschrijving ananas
Toer 1: Haak een ketting van 8l. Haak 7v op de lossenketting (7).
Toer 2: Haak 2v in de eerste en laatste v. Haak de steken die ertussen liggen zoals aangegeven op
tekening (9).
Toer 3: Haak 2v in de eerste en laatste v. Haak volgens de tekening. Haak de popcorns met sunglow.
Je hoeft niet steeds aan en af te hechten bij het wisselen van kleur. Je wisselt van kleur door de v voor
de popcorn af te maken met sunglow. Leg de sparkle draad achter je werk zodat je daar omheen kunt
haken. Haak de popcorn met sunglow en wissel van kleur naar Sparkle door de losse met Sparkle te
haken (11).
Toer 4 t/m 18: Haak volgens de tekening verder. Haak bij toer 13, 17 en 18 de eerste en laatste 2 v
samen.
Toer 19: Keer je werk om. Haak nu rondom de hele ananas een toer met v. Haak op de hoeken steeds
1l voor een mooie hoeken.
Toer 20: Haak rondom hv. Sluit af. Werk alle draden netjes weg.

Blaadjes
Je haakt heen en weer. Haak na iedere toer 1l en keer je werk om. Deze keerlosse telt niet mee als
steek.
Toer 1: Haak met Pesto een lossenketting van 6l.
Haak 3v op de lossenketting (5).
Toer 2: Haak 2v in de eerste en laatste v (7).
Toer 3: *Haak nu 10l. Haak op de lossenketting terug.
1hv, 2x 1v, 4x 1hst, 1v, 1hv en haak met 1hv vast in de eerste v, maar haak hierbij enkel in de voorste lus
van de v zodat er aan de achterzijde een enkel lusje ontstaat*. Haak nu 1hv in de voorste lus van de 2de
en 3de v. Herhaal nu *tot*, nogmaals en sluit je blaadje af in de voorste lus van de 3de v. Haak nu 1hv in
de voorste lus van de 4de en 5de v. *Herhaal *tot*, nogmaals en sluit je blaadje af in de voorste lus van
de 5de v. Haak 1hv in de voorste lus van de 6de en 7de v en herhaal *tot* nogmaals. Sluit je blaadje af
met 1hv in de voorste lus van de 7de v.
Toer 4: Haak 1l en keer je werk om.
Herhaal nu *tot*, van toer 3 in 2de, 4de en 6de
lusje van de vaste van de voorgaande toer. In alle
andere lusjes haak je steeds 1hv. Sluit af. Werk alle
draden netjes weg.
Naai nu met kleine steekjes je blaadjes vast aan de
bovenzijde van de ananas. Naai hierbij de hv van
toer 4 vast aan de hv van de bovenzijde. Toer 1
van de blaadjes komt voorop je ananas te liggen.

Patroontekening ananas
Vaste
Losse, sla een steek over
Popcorn, haak in de v van de toer onder de
losse (zie vaste in tekening waar stipje in zit).

