
WERKBESCHRIJVING - Gehaakte slingers 

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van Confetti Lab in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de 
ontwerper en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet 
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Liza: “Hier en daar kom je ze nog in de kast tegen. Tegen de zijkant van de planken in de kast sieren gehaakte kastrandjes. 
Een paar jaar terug probeerde ik al eens kastrandjes met dik draad te haken en het eindresultaat was geweldig. 
Kastrandpatroon + dik katoen = kastrandslinger. Een slinger waar je in het nieuwe jaar veel plezier van kan hebben, want 
ze zijn niet feest gebonden. De kastrandslingers kun je bij wijze van spreken het hele jaar laten hangen, want ze vormen 
een frivool interieuraccessoire. Ook in het voorjaar en de zomer zou je ze voor buiten kunnen maken. Het vormt  een vrolijk 
geheel in de tuin. Kortom van deze slingers kun je veel plezier hebben.

Uiteindelijke maakte ik drie verschillende kastrandslingers. Eén patroon komt uit een oud Durable boekje de andere twee 
patronen zijn eigen ontwerp.

Voor de kleuren liet ik mij inspireren door het kleurenpalette van Flexa: Inviting Home. De kleuren Heartwood, Fresch 
Folliage en Misty morning uit dit palette gaven mij richting aan de kleurkeuze voor de kastrand slingers. Vergrijsde maar 
toch frisse tinten om het nieuwe jaar goed mee te beginnen”.

Benodigdheden:
Groene waaier kastrandslinger
- 5 bollen DMC Natura XL kleur 07 ongeveer 4 meter slinger
Roze kastrandslinger
- 4 bollen DMC Natura XL kleur 42 ongeveer 4,5 meter slinger
Lichtblauwe kastrandslinger
- 5 bollen DMC Natura XL kleur 73 ongeveer 5 meter slinger
- Haaknaald nr. 7

Patroon waaierkastrand (groen) naar Durable patroon:
Haak 10 lossen.
1e toer: begin in de 8e lossen, 3 stokjes.
2e toer: 5 lossen, 3 stokjes om de 2 lossen.
3e toer: 5 lossen, 3 stokjes om de 2 lossen.
4e toer: 5 lossen, 3 stokjes om de 2 lossen.
5e toer: 5 lossen, 3 stokjes om de 2 lossen.
6e toer: 5 lossen, 3 stokjes om de 2 lossen, 15 lossen en met 2 vasten om de losse van de 1e toer vasthechten.
7e toer: 17 stokjes om de 15 lossen en haak 1 stokje boven het 1e stokje van de 3 stokjes, 5 lossen, 3 stokjes.
8e toer: 5 lossen, 3 stokjes, 1 losse, * 1 dubbelstokje, 1 losse* , *-* nog 17 maal.
9e toer: 4  lossen, 1 vaste in de 1e losse is picotje, 1 vaste tussen de dubbelstokje. Dit nog 18 keer herhalen, daarna 5 
lossen, 3 stokjes.
10e toer: 5 lossen, 3 stokjes.
11e t/m 15e toer: hetzelfde als toer 10.
16e toer: 5 lossen, 3 stokjes, 15 lossen en vasthechten met 2 vasten 5 toeren lager om de lossen.
17e toer: 17 stokjes om de 15 lossen en haak 1 stokje boven het 1e stokje van de 3 stokjes, 5 lossen, 3 stokjes.
18e toer: 5 lossen, 3 stokjes, 1 losse, * 1 dubbelstokje, 1 losse* , *-* nog 17 maal herhalen. Het laatste dubbelstokje vas-
thechten met een halve vaste in het picotje van het vorige waaiertje.
19e toer: 4  lossen, 1 vaste in de 1e losse is picotje, 1 vaste tussen de dubbelstokje. Dit nog 18 keer herhalen, daarna 5 
lossen, 3 stokjes
20e toer: 5 lossen, 3 stokjes.

Dit patroon herhalen van toer 11 t/m toer 20.

Eventueel voor een iets steviger rand kun je aan de bovenkant een rand vasten haken.
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WERKBESCHRIJVING - Gehaakte slingers 
Patroon roze kastrandslinger:
Haak een ketting met een aantal lossen wat deelbaar is door 16.
1e toer: Haak 1 vaste, sla 2 lossen over van vorige toer en haak 5 stokjes in 4e losse, sla 2 lossen over en haak 1 vaste in 7e 
losse van vorige toer, 1 vaste. Herhaal dit tot einde van de ketting van lossen en hecht daarna af.

2e toer: Hecht draad aan het 3e stokje van vorige toer, haak 11 lossen en zet deze vast met 1 vaste in het 3e stokje van het 
2e schulpje van de vorige toer. Herhaal dit tot het einde van de slinger.

3e toer: *Haak 6 vasten in de lossen van de vorige toer. Haak vervolgens 5 lossen en zet deze vast met een vaste en  
herhaal dit nog 2 keer. Haak nog 5 vasten in de lus van lossen van vorige toer om daarna het boogje af te sluiten met 1 
vaste in de vaste van de vorige toer*. Herhaal *-* tot het einde van de slinger en hecht af.

Patroon lichtblauwe kastrandslinger:
Haak een ketting met het aantal lossen wat deelbaar is door 9.
1e toer: Haak een vaste in elke losse van de ketting.

2e toer: Haak 4 lossen, *sla een vaste van de vorige toer over en haak een dubbelstokje in de volgende vaste van de vorige 
toer en een losse*. *-* herhaal dit tot het einde.

3e toer: Haak vaste tot het einde van de slinger.

4e toer: *Haak 3 lossen, sla 3 vasten over van de vorige toer en haak 1 dubbelstokje in de 4e vaste van de vorige toer, 
haak 3 lossen en 1 dubbelstokje in de vaste waar ook het vorige dubbelstokje in is vastgezet, haak 3 lossen, sla 3 vasten 
over van de vorige toer en haak een vaste*. Herhaal *-* tot het einde van de slinger.

5e toer: haak 1 keerlosse, vervolgens *4 vasten in de 3 lossen van vorige toer, 4 vasten in de volgende 3 lossen, 
4 vasten in de laatste 3 lossen van de boog*. Herhaal *-* dit tot het einde van de slinger.
Ben je aan het einde gekomen dan hecht je de draad af.

Let’s party!


