
WERKBESCHRIJVING - Craft Dates~Miriam’s gehaakte bloem

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Miriam Catshoek van Craft Dates. 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, Craft Dates en CraftKitchen.nl zijn niet verantwoordelijk voor 
gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Miriam: “In het nieuwe boek Craft Dates, dat op 16 en 17 februari bij ons op de Craft Kitchen stand gelanceerd gaat 
worden, vind je naast allerlei mooie projecten ook veel inpak-inspiratie. Het is namelijk de bedoeling bij een Craft Date 
dat de materialen voor iedereen mooi en creatief verpakt worden. Met een paar papieren zakjes en deze gehaakte 
bloemen in fijne kleuren, maak je al snel een leuke verrassing voor de anderen”.

Benodigdheden:
Durable Double four in de kleuren:
- Taupe 340
- Mint 2137
- Light pink 203
- Ash 2235
- Papieren (boterham)zakjes
- Haaknaald 5 mm
- Metalen clipjes
- Craft Dates-dessinpapier en -stempels

Werkwijze:
Haak 7 lossen en sluit met een halve vaste.

Toer 1: haak 3 lossen (= 1e stokje), haak 1 stokje. * Haak 6 lossen, haak 3 stokjes. * Herhaal * * 4 x, haak 1 stokje, 
sluit met een halve vaste.

Toer 2: haak 1 losse, haak om de 6-lossenboog. * Haak 1 vaste, 1 half stokje, 6 stokjes, 1 half stokje, 1 vaste. Haak 1 losse, 
1 halve vaste op de 3 stokjes van de 1e toer, 1 losse. * Herhaal * * nog 4 x.

Haak 1 losse en sluit met een halve vaste. Haak eventueel nog een lossenketting aan de bloem vast, zo lang als je maar 
leuk vindt, om het cadeau mee te versieren.

Verpakking:
Haak de bloemen in de gewenste kleuren. Versier eventueel de zakjes met dessinpapier en stempels, stop de materialen 
voor een Craft Date (bijvoorbeeld bollen haakkatoen en een patroon) in de zakken en vouw de bovenkanten om. 
Gebruik de metalen clipjes om de bloemen op de zakjes vast te zetten.

Tip!!
Het is leuk om dezelfde kleuren garen voor de gehaakte bloem te gebruiken als de bollen garens die in de verschillende 
zakken zitten.


