WERKBESCHRIJVING - Vloerpuzzel Alexande de Vis		1

Bérita: Vloerpuzzel Alexander de Vis 3 in 1, Puzzel, tasje ook te gebruiken als kussentje, of luiertasje. Kind leert
spelenderwijs kleuren herkennen. In het boekje Haken voor de allerkleinste staan allemaal leuke beestjes, zoals Sophie
de Olifant, Tygo het konijn en nu voegen we Alexander de Vis toe als vloerpuzzel.
Benodigdheden:
Garen:
Coral 100 % gemerciriseerde katoen
Kleur A: 304 Golf green 1 bol
Kleur B: 325 Black: 1 Coral mini
Kleur C: 326 Ivory: 5 bollen
Kleur D: 351 Lime: 1 bol
Kleur E: 352 Lime: 1 bol
Kleur F: 375 Petrol: 1 bol
Kleur G: 2133 Dark mint: 1 bol
Kleur H: 2134 Vintage green
Kleur I: 2137 Mint: 1 bol
Kleur J: 2140 Tropical green: 1bol
Kleur K: 2141 Jade: 1 bol
Kleur L: 2146 Yellow green: 1 bol
Kleur M: 2147 Bright green: 1 bol
Kleur N: 2149 Dark olive: 1 bol
Kleur O: 2155 Apple green: 1 bol
Kleur P: 2158 Light green: 1 bol
Haaknaald
2,5 mm
Overige materialen
50 cm wit vilt 082.9 kleur 009 (vilt op rol)
2 meter biaisband 032.725ZB 5007
15 cm decofix 026.230315
naald met stompe punt
naaimachine (of naald en draad)
rits 25 cm 001.4800.25.009
Gebruikte steken en afkortingen
Stokjes + vaste
Stekenproef
Een vierkantje is 7.5 cm x 7.5 cm
Afmeting vloerstuk:
45 cm hoog & 53 cm breed
Moeilijkheidsgraad
- beginner / ervaring
Haakschema
-Voor de vloerpuzzel.
Haak granny’s en ½ granny’svolgens bijgaand schema in kleur (4 toeren)
22 hele en 10 ½ granny’s + zelfde aantal voor de losse puzzel stukjes.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Bérita van Chanylou 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.
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Voor het tasje:
Afmetingen tasje 29 cm breed & 25 cm hoog
afmeting vierkantjes van het tasje 4 cm x 4 cm
72 granny’s van Ivory ( 2 toeren )
En volgens schema ( 2 toeren )

Oog: met zwart 4 losse opzetten, sluiten tot een ring, 6 vaste in de ring, volgende toer 12 vaste.
Naai het oog aan de granny.
Patrooninfo en tips
Haken van granny’s:
Zet met gewenste kleur 4 losse op en sluit deze tot een ring.
2 losse ( = 1ste stokje, 2 stokjes in de ring, 2 losse, 3 stokjes in de ring, 2 losse, 3 stokjes in de ring, 2 losse, 3 stokjes, 1
losse en sluit met een halve vaste aan de 2de losse waar je mee bent begonnen.
Toer 2: Let even goed op ik ga nu terug. Dit doe ik omdat ik het heel slordig vind de las in het midden van je werk te
krijgen.

2 losse, 2 stokjes in de lus van 1 losse van de vorige toer, nu op ieder stokje van de vorige toer een stokje en 2 stokjes in
de lus van 2 losse van de vorige toer ( je hebt nu 7 stokjes )
2 losse en herhaal steeds.
Haak steeds volgens bijgeleverd schema. En haak de granny’s met vaste in de kleur aan elkaar.
Losse onderdelen. Haak deze ook volgens bijgeleverd schema, maar haak deze niet aan elkaar.
Afwerking: de vloerpuzzel zelf.
Als alle delen aan elkaar gehaakt zijn en alle draadjes netjes afgewerkt zijn, leg je de
gehaakte lap op het stuk vilt en knip het vilt op maat.
Draai het om en naai er een biaisbandje langs.
Afwerking puzzelstukken.
Hecht alle draadjes netjes af en knip de Decofix op maat (DENK AAN DE PLAKKANT)
Strijk alle delen op de decofix laat het afkoelen, zitten alle deze vast knip het dan
netjes op maat.
Afwerking tasje:
Knip 2 delen van het vilt zo groot als je
gehaakte lapje. Leg het vilt aan de verkeerde
kant van je haakwerk. Vilt boven en naai aan de
bovenkant een biaisbandje, doe dit aan beide
delen. Draai je werk om en naai er de rits achter.
Leg beide delen op elkaar en naai langs de
onderkant en zijkanten ook een biaisbandje.
Berg de vloerpuzzel en losse onderdelen netjes
op in het tasje. Zo zorg je ervoor de er geen
puzzelstukjes zoek raken.
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