WERKBESCHRIJVING - Wandhanger Guimpen

Benodigdheden;
Durable Cosy
Durable Glam
Guimp vork
Schaar
Haaknaald
Stopnaald
Stekenmarkeerder
Werkwijze:
Foto 1 Maak een begin lus en schuif die om een van de poten van
de guimpvork heen, zorg dat de knoop in het midden tussen de
poten zit. Plaats eventueel een steekmarkeerder in de 1e lus.
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Foto 2 Haal de draad achter de andere poot langs zodat deze om
beide poten heen komt te zitten, de draad ligt nu achter de vork.
Foto 3 Haak de lus nu in het midden vast, met een vaste, half
stokje of stokje, onderdoor tussen de eerste 2 draden door te
steken.
Foto 4 Steek de haaknaald nu door de vork naar achteren en draai
de vork een slag. Steek weer tussen de 2 bovenste draden in en
maak de volgende steek , haaknaald naar achteren en herhaal dit
totdat je het gewenste aantal lussen op de vork hebt staan.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Lidy Nooij 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.

WERKBESCHRIJVING - Wandhanger Guimpen
Zorg dat je altijd een even aantal lussen aan beide kanten hebt.
Je kunt variëren met vasten, halve stokjes, stokjes, etc.
Door de steken niet in het midden te haken krijg je een korte en een
lange lus.
De lengte van je haakwerk is onbeperkt omdat je het haakwerk van
de vork af kan schuiven door 1 tussenstuk te verwijderen.
(Let op! Als je het haakwerk van de vork afschuift kunnen de lussen
gaan draaien. Door een draad door de lussen te halen, voordat je
het werk van de vork afhaalt, zorg je dat deze op zijn plaats blijven
liggen. Foto 5 en 5a). Schuif het haakwerk naar beneden tot er nog
een aantal lussen op de vork staan en plaats het tussenstuk weer
terug.
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Als de verschillende stroken af zijn kun je ze aan elkaar gaan
haken. Daar zijn verschillende manieren voor, je kan de lussen door
elkaar vlechten of met verschillende haaksteken de rijen aan elkaar
zetten, zie foto 6.
De mini wandhanger:
Deze bestaat uit 3 stroken guimp haakwerk
Strook 1; haak tot je 14 lussen aan beide kanten op je vork hebt,
zet de lussen met 1 vaste en 1 stokje vast. Rijg een hulpdraad door
de lussen.
Strook 2; haak tot je 14 lussen aan beide kanten op je vork hebt, zet
de lussen met 2 vaste vast. Rijg een hulpdraad door de lussen.
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Strook 3; haak tot je 14 lussen aan beide kanten op de vork hebt,
zet de lussen vast met een half stokje en een vaste. Rijg een hulpdraad door de lussen.
Leg nu de 3 stroken naast elkaar en bevestig ze aan elkaar. Zorg dat
alle lussen gelijk liggen. Je kunt de lussen door elkaar vlechten, zie
foto 6 of aan elkaar haken. Je kan nog meer variëren in vorm door
de lussen te draaien of juist recht te leggen.
Hecht de draden af en steek en takje of stokje door de bovenste
lussen. Aan de onderste lussen maak je franjes. Ook voor het maken
van de franje kan je de guimpvork heel goed gebruiken. Foto 7 Met
een klein stukje draad maak je bovenaan de wandhanger een lus om
de wandhanger te kunnen ophangen.

7

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Lidy Nooij 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.

