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aardbeien
Design: Schachenmayr Designteam

haken
makkelijk

aanbevolen garen

AFMETING
ca. 3,5 x 4,5 cm
MATERIAAL (voor 6 aardbeien)
Schachenmayr Catania, bolletje van 50 g
ca. 50 g ≈ 125 m
kl 00192 (weinrot) 		
1 bolletje
kl 00258 (erdbeere)
1 bolletje
kl 00212 (khaki )		
1 bolletje
kl 00389 (maigrün )		
1 bolletje
De hoeveelheid garen kan van persoon tot persoon verschillen.
1 haaknld 3 mm
1 borduurnaald
1 naainaald bijpassend naaigaren
vulwatten
rocailles 2 mm, opaak, glinsterend, geel en iriserend,
huidkleur
PROEFLAPJE:
20 steken en 26 toeren = 10 x 10 cm in basispatroon
gehaakt.
BASISTECHNIEKEN
Basispatroon:
in spiraaltoeren vasten haken, daarbij de overgang van de
toeren met een contrastkleurige draad aangeven
Magic loop:
De draad tot een lus leggen. Het korte uiteinde verloopt
naar onderen toe, de werkdraad naar boven. Met de haaknld van rechts naar links in de lus steken en de draad doorhalen. Het kruispunt van de draden met de middelvinger en
de duim vasthouden, een omslag maken en door de lus op
de naald leggen.
Dan volgens de 1e toer haken en het korte uiteinde aantrekken om de ring te sluiten. Draadje instoppen.

INSTRUCTIES
Aardbeien:
eerst in de kleur erdbeere (weinrot) een Magic loop maken.
1e toer: 8 vasten in de draadring haken. Nu de draad pas
aantrekken, zodat de ring mooi sluit.
2e toer: elke 2e vaste verdubbelen = 12 vasten.
3e toer: elke 3e vaste verdubbelen = 16 vasten.
4e toer: 16 vasten haken.
5e toer: elke 4e vaste verdubbelen = 20 vasten.
6e toer: 20 vasten haken.
7e toer: elke 5e vaste verdubbelen = 24 vasten.
8e-12e toer: 24 vasten haken.
13e toer: elke 3e en 4e vaste samen doorhalen = 18 vasten.
14e toer: elke 2e en 3e vaste samen doorhalen = 12 vasten.
Nu de aardbei met vulmateriaal opvullen.
15e toer: 6x steeds 2 vasten samen doorhalen = 6 vasten.
De draad afknippen. De aardbei nog een keer met een
beetje vulmateriaal opvullen.
Nu de steken met de draad bijeentrekken, daarbij de draad
alleen bij de achterste stekenlussen opnemen. Alle draden
instoppen.
Blaadjes:
met maigrün (khaki) 4 lossen haken en met 1 halve vaste de
ring sluiten.
Nu voor de 7 blaadjes als volgt verder haken:  4 lossen
haken, in de 2e losse 1 halve vaste, dan nog 2 vasten in
elke losse haken, 1 halve vaste in de ring lossen haken,
vanaf  6x herhalen = 7 blaadjes.
Nu voor het steeltje 4 lossen haken, keren en 3 halve vasten
bij de ketting haken. Het steeltje met 1 halve vaste in de ring
vastzetten, daarbij in de steek van de andere kant insteken.
De draad afknippen, alle draden instoppen.
AFWERKING
De rocailles mooi verdeeld op de aardbei vastnaaien.

Volgorde kleuren:
Steeds 3 aardbeien van erdbeeren/maigrün metzalmkleurige rocailles maken en steeds 3 aardbeien van
weinrot/khaki met gele rocailles maken.

Lees ook de gebruikersvoorwaarden van deze instructies op onze website.
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