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S8926

Fruit en vlindertjes
Design: Beate Hilbig
eerste publicatie: oktober 2014

Haken
Makkelijk

aanbevolen garen

GROOTTE
S8926 A, B - appels
Hoogte zonder steel: 5,5 cm, Omvang: 18 cm
S8926 C - bananen
Lengte: 17 cm, Omvang: 9 cm
S8926 D - kersen
Doorsnee: 3 cm
S8926 E - vlindertjes
Lengte: 2,5 cm, Breedte: 3,5 cm
MATERIAAL
Schachenmayr Catania, bolletje van 50 g
100% katoen, ca. 50 g = 125 m
kl 00115 (signalrot)
1 bolletje of een rest
kl 00205 (apfel)
1 bolletje of een rest
kl 00245 (anis) 		
1 bolletje of een rest
kl 00244 (agave)
1 bolletje of een rest
kl 00212 (khaki) 		
1 bolletje of een rest
kl 00162 (kaffee)
1 bolletje of een rest
kl 00189 (jaffa) 		
1 bolletje of een rest
kl 00280 (löwenzahn) 1 bolletje of een rest
kl 00128 (fuchsia)
1 bolletje of een rest
kl 00208 (sonne)
1 bolletje of een rest
kl 00192 (weinrot)
1 bolletje of een rest
1 haaknaald nr. 3
1 borduurnaald
kleine zwarte kraaltjes voor de oogjes
vulmateriaal
De etiketten controleren, alleen bolletjes van dezelfde
kleurpartij gebruiken (de kleurnamen staan op het etiket).
De hoeveelheid garen kan van persoon tot persoon verschillen
PROEFLAPJE
In basismotief: 20 vasten en 26 toeren = 10 x 10 cm
Als het proeflapje afwijkt, met dunnere of dikkere naalden
werken.
BASISTECHNIEKEN
Basismotief: in spiraaltoeren in de rondte vasten haken,
hierbij na elke toer de toerovergang met een draad in een
afwijkende kleur merken. Bij elke kleurwissel de laatste st.
van de ‚oude‘ kleur alvast afhaken in de ‚nieuwe‘ kleur.

INSTRUCTIES
A B - APPELS
Een appel met signalrot en eentje met apfel haken.

APPEL
In de beschrijving worden in de toeren met meerderingen
alleen de st. aangegeven die verdubbeld worden (= 2 vasten in 1 vaste van de vorige toer haken) resp. bij de toeren
met minderingen alleen de st. die geminderd worden (= 2
vasten samen afhaken). Bij alle overige st. wordt in elke st.
telkens 1 vaste gehaakt.
1e toer: een draadring in de gekozen kleur maken, dan de
werkdraad met de haaknld. door de draadring halen en 1
losse haken, dan 10 vasten in de ring haken.
2e toer: elke vaste verdubbelen = 20 st.
2e toer: vasten haken = 20 st.
4e toer: 5x elke 4e vaste verdubbelen = 25 st.
5e toer: 5x elke 5e vaste verdubbelen = 30 st.
6e toer: de 3e vaste en dan 4x elke 6e vaste verdubbelen = 35 st.
7e toer: de 4e vaste en dan 4x elke 7e vaste verdubbelen =
40 st.
8e t/m 17e toer: vasten haken = 40 st.
18e toer: 5x elke 7e en 8e vaste van de vorige toer samen
afhaken = 35 st.
19e toer: 5x elke 6e en 7e vaste samen afhaken = 30 st.
20e toer: de 3e en 4e st. en dan 4x elke 4e en 5e vaste
samen afhaken = 25 st.
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21e toer: de 2e en 3e st. en dan 4x elke 4e en 5e vaste samen
afhaken = 20 st. De appel opvullen. 22e toer: 10x 2 vasten
samen afhaken = 10 st.
De draad afknippen, de appel evt. nog bijvullen, dan de
einddraad door de st. van de laatste toer rijgen (hierbij alleen
het achterste lusje van elke st. meenemen) en de st. bij elkaar
trekken. Alle draadjes afwerken.
BLAADJES
Deze volgens de haakschema‘s 1 en 2 haken. Voor de signalrot appel een groot blad met anis en voor de apfel-kleurige
appel een groot en een klein blad met agave haken. De
draad afknippen en door de laatste st. halen.
C - BANANEN
STEEL
Voor elke appel met kaffee 9 lossen opzetten. Op de lossenketting halve vasten haken, hierbij de 1e halve vaste in
de 2e losse vanaf de nld. haken. De draad afknippen en
door de laatste st. halen.
KROOSJE
Voor elke appel met kaffee 2 lossen opzetten en dan 4 samen
afgehaakte halve stokjes in de 2e losse vanaf de naald haken.
De draad afknippen en door de laatste st. halen.
WORM
Voor het lijfje 2 lossen met jaffa opzetten en 4 vasten in de
2e losse vanaf de nld. haken. Daarna in toeren in de rondte
3 toeren vasten haken, hierbij tegen de wijzers van de klok
in werken en steeds alleen insteken in het achterste lusje
van elke st. Voor het kopje in de volgende vaste 5 halve
stokjes haken. Na het haken van het laatste halve stokje de
1e en 5e st. aan de achterkant aan elkaar haken, zodat er
een bolletje ontstaat. De draad afknippen, door de laatste
st. halen en met de draad de halve stokjes bij elkaar trekken.
Tot slot 2 kraaltjes als oogjes op het kopje naaien.
AFWERKING
De steel en het kroosje elk aan een kant op de appel naaien,
hierbij door de appel heen steken en deze iets bij elkaar
trekken, zodat er een appelvorm ontstaat. Blaadjes aan de
steel naaien en de worm op de appel naaien (zie ook foto).
Alle losse draadjes met de maasnld. afwerken.

HAAKSCHEMA
Haakschema 1 (groot blad)

VERKLARING TEKENS
= 1 losse
= 1 halve vaste
= 1 vaste

Met koﬃe een draadring maken en dan spiraalvormig in de
rondte vasten haken als aangegeven.
1e toer: de werkdraad met de haaknld. door de draadring
halen en 1 losse haken, dan 8 vasten in de ring haken.
2e toer: vasten haken = 8 st. Nu met zonnegeel verder
vasten haken en st. meerderen:
3e toer: 4x elke 2e vaste verdubbelen = 12 st.
4e toer: 6x elke 2e vaste verdubbelen = 18 st.
5e t/m 9e toer: vasten haken = 18 st. 10e toer: 4x elke 3e
vaste verdubbelen = 22 st.
11e t/m 25e toer: vasten haken = 22 st. Verder vasten haken en st. minderen als volgt:
26e toer: de 17e en 18e vaste en de 19e en 20e vaste samen
afhaken = 20 st.
27e t/m 30e toer: vasten haken = 20 st.
31e toer: de 17e en 18e vaste en de 19e en 20e vaste samen
afhaken = 18 st.
32e en 33e toer: vasten haken = 18 st.
34e toer: 4x elke 3e en 4e vaste samen afhaken, 2 vasten
haken = 14 st. Nu met koﬃe verder haken.
35e toer: 7x telkens 2 vasten samen afhaken = 7 st.
36e en 37e toer: vasten haken = 7 st. Tot slot 1x meerderen
als volgt:
38e toer: de 1e en 4e vaste verdubbelen = 9 st.
39e toer: vasten haken = 9 st.
AFWERKING
De draad afknippen en door de laatste st. halen. De banaan
opvullen en dan de st. van de laatste toer met de einddraad
bij elkaar trekken, hierbij de draad telkens alleen door het
achterste lusje van elke st. rijgen. Alle draadjes afwerken.
Nog 2 bananen haken en dan de bananen met een draad
kaffee als een tros aan elkaar bevestigen.

= half stokje

Haakschema 2 (klein blad)
= 1 stokje

= 1 dubbel stokje
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aan het steeltje bevestigen. De draad afknippen en door de
laatste lus halen. Het 2e trosje kersen hetzelfde haken.
AFWERKING
Haak twee paar kersen

D - KERSEN
Een kers met signalrot en eentje met weinrot haken. In de
beschrijving worden in de toeren met meerderingen alleen
de st. aangegeven die verdubbeld worden (= 2 vasten in 1
vaste van de vorige toer haken) resp. bij de toeren met minderingen alleen de st. die geminderd worden (= 2 vasten
samen afhaken). In alle overige st. telkens 1 vaste haken.
KERS
1e toer: een draadring in de gekozen kleur maken, dan de
werkdraad met de haaknld. door de draadring halen en 1
losse haken, dan 8 vasten in de ring haken.
2e toer: elke vaste verdubbelen = 16 st.
3e toer: 4x elke 4e vaste verdubbelen = 20 st.
4e t/m 8e toer: vasten haken = 20 st.
9e toer: 4x elke 4e en 5e vaste samen afhaken = 16 st.
10e toer: 8x 2 st. samen afhaken =8 st.
De draad afknippen, door de st. van de laatste toer rijgen
(hierbij alleen het achterste lusje van elke st. meenemen)
en de st. bij elkaar trekken. Alle draadjes afwerken.
STEEL EN BLAD
Met maigrün 6 lossen voor het blaadje en 10 lossen voor
het 1e steeltje opzetten. De 1e kers met het steeltje verbinden, hiervoor 1 halve vaste in de bovenkant van de kers
haken. Dan vanaf de kers telkens elk 1 halve vaste in elk van
de 10 lossen van het steeltje haken. Aan het einde van de
lossentoer voor de steelaanzet nog 3 lossen haken en dan
elk 1 halve vaste in de 2e en 3e losse haken. De 6 lossen
voor het blad blijven nog onbewerkt. Verder voor het 2e
steeltje 10 lossen opzetten. De 2e kers met het steeltje verbinden hiervoor 1 halve vaste in de bovenkant van de kers
haken. Dan vanaf de kers telkens elk 1 halve vaste in elk van
de 10 lossen van het steeltje haken. Nu de beide steeltjes
ter hoogte van het blaadje verbinden met 1 halve vaste,
hierbij liggen de lossen van het blad links en de steelaanzet
wijst naar rechts boven.Eerst op de 6 lossen van het blaadje
na elkaar 2 vasten, 2 halve stokjes, 1 vaste en 1 halve vaste
haken. Dan met 1 losse naar de andere kant van de lossenketting gaan en ook hierbij 1 halve vaste, 1 vaste, 2 halve
stokjes en 2 vasten haken. Het blaadje met 1 halve vaste

E - VLINDERTJES
INSTRUCTIES
Een losse als middelste st. met löwenzahn resp. fuchsia
opzetten en als volgt haken:
ONDERSTE VLEUGELTJES
 2 lossen, 2 stokjes in de middelste st., 2 lossen, 1 halve
vaste in de middelste st., vanaf  1x herhalen. De draad
afknippen en door de laatste st. halen.
BOVENSTE VLEUGELTJES
 3 lossen, 3 dubbele stokjes in de middelste st., 3 lossen,
1 halve vaste in de middelste st. vanaf  1x herhalen. De
draad afknippen en door de laatste st. halen.
AFWERKING
Voor het löwenzahn vlindertje met een draad jaffa en voor
het fuchsia vlindertje met een draad anis om de middelste
st. tussen de vleugeltjes 4 tot 5x heen steken. Voor het kopje in de begin- en einddraad tussen de bovenste, grotere
vleugeltjes 3x een knoop leggen. Dan de begin- en einddraad op gelijke lengte knippen als de voelsprieten.
AFKORTINGEN
av.
heeng.
kl
kantst.
nld.
re.
st.
teerugg.

= averecht
= heengaand(e)
= kleur(s)
= kantste(e)k(en)
= naald(en)
= recht
= steek (steken)
= teruggaand(e)
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