
WERKBESCHRIJVING - Dromenvanger

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.

Marianne: Alle banen hebben zo hun pluspuntjes, maar als je van creatief bezig zijn en garen houdt, zit je als 
CraftKitchen-blogger natuurlijk wel héél goed. We mogen werken met de mooiste garens. 

Ik heb de gedachte dat je zo’n dromenvanger bij je slaapplaats ophangt om te zorgen dat de nare dromen je niet bereiken, 
altijd al mooi gevonden; niettemin had ik er zelf nog nooit eentje gemaakt: de hoogste tijd dus! 

Met Durable Coral ging ik aan de slag .

Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van CraftKitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming 
is niet toegestaan. CraftKitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Benodigdheden:

Durable Coral kleur nummers:  236, 249, 2211, 375, 351 en 
2190;
Metalen ring, 18 cm doorsnee;
Haaknaald, 3,5 mm;
Kralen, de grote zijn van GBrouwer en Restyle, de kleine 
komen uit de oude kinder-kralendoos van mijn inmiddels 
volwassen dochter, 
schaar, naald, garen.

Via "Pinterest" kwam ik op dit leuke patroon. Ik heb erg m'n 
best gedaan de originele bron/maker/ontwerper te vinden, 
maar dat is helaas (nog) niet gelukt. Mocht iemand weten wie 
deze beauty heeft gemaakt, dan ik hoor het graag.

De link  naar het diagram van het ontwerp, vind je op de 
website maar ik heb het patroon voor het gemak ook uit-
geschreven.

toer 1: 6 lossen, maak een ring/cirkel door een halve vaste in de 1e losse te haken.

toer 2: 4 lossen in de ring (=1e stokje plus 1 losse), *1 stokje, 1 losse **
Herhaal van * tot ** nog 10 keer. Totaal: 12 stokjes, 12 tussenliggende lossen; hecht af.

toer 3: met een nieuwe kleur hecht je aan in een losse-ruimte, haak 6 lossen (eerste losse telt als 1e vaste); * 1 vaste, 5 
lossen in volgende losse-ruimte van de vorige toer **, herhaal  van * tot ** nog 10 keer; hecht af.

toer 4: hecht aan met een nieuwe kleur in de 5-lossen boog van de vorige toer, haak 4 lossen (eerste losse telt weer als 1e 
vaste). * 1 vaste in 5-lossen boog,  3 lossen **; herhaal van * tot ** 10 keer.

toer 5: met dezelfde kleur haak je een halve vaste in de 3-lossen boog van de vorige toer; 3 lossen (= 1e stokje) nog  4 
stokjes in zelfde 3-lossenboog. * 5 stokjes in 3-lossen boog van vorige toer **: herhaal van * tot ** 10 keer; hecht af.
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toer 6: hecht met een nieuwe kleur aan precies tussen twee groepjes van 5-stokjes; 6 lossen (de 1e losse telt weer als een 
vaste); * 1 vaste tussen twee groepjes van 5-stokjes, 5 lossen, 1 vaste in middelste stokje van 5-stokjes-groepje **. Herhaal 
van * tot ** nog 22 keer (in totaal heb je nu 24 boogjes); hecht af.

toer 7: hecht met een nieuwe kleur aan in de 5-lossenboog van de vorige toer, haak 6 lossen (1e losse telt als eerste vaste). 
* 1 vaste in 5-lossenboog, 5 lossen **. Herhaal van * tot ** 22 keer (totaal 24 boogjes); hecht af.

toer 8: met een nieuwe kleur hecht je aan in de 5-lossenboog van de vorige toer. Haak 4 lossen (=1e stokje, plus 1 losse), 1 
stokje-1 losse-1 stokje in dezelfde lossenboog.
 * In elke 5-lossenboog van de vorige toer haak je: 1 stokje, 1 losse, 1 stokje, 1 losse, 1 stokje **. Herhaal van * tot ** totdat 
je rond bent; je hebt nu 24 groepjes van 1st-1losse-1st-1losse-1st. Hecht af.

toer 9: met een nieuwe kleur hecht je aan in een 1-losse ruimte tussen 2 stokjes van de vorige toer. In elke 1-losse ruimte 
haak je: 1 vaste, 2 lossen, 1 vaste. Je hebt nu 48-picots (=1vaste-2lossen-1vaste).

Ik heb mijn dromenvanger eerst geblockt (licht opgespannen met spelden en nat 
gemaakt). Terwijl deze droogde, heb ik mijn ring helemaal met vasten om(ge)haakt.

Het bevestigen van je haakwerk aan de ring kan vast ook wel terwijl je de ring om-
haakt, maar ik heb er deze keer voor gekozen om mijn haakwerk met hele kleine 
steekjes aan de achterkant van m’n ring vast te naaien toen de gehaakte rand om de 
ring al klaar was.

Daarna haakte ik 5 keer een ketting van 43 lossen, haakte in steek 40 van die ketting 
aan allebei de kanten 3 vasten (soort van cirkeltje) en hechtte af.
Ik schoof de kralen op mijn kettingen en bevestigde ze onderaan mijn dromenvanger. 
Bovenaan nog een ketting van lossen en toen kon hij z’n werk gaan doen!

Veel m/haakplezier (en vooral ook fijne dromen ;) gewenst!

Marianne xx
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