WERKBESCHRIJVING - Eierdop

Lidy: ‘Wat is het toch gezellig om met Pasen samen te ontbijten. Bij een lekker ontbijt aan een mooi gedekte tafel hoort
ook een eitje. Haak voor bij elk bord een schattige eierdop. Ik gebruik hiervoor verschillende kleuren Coral maar je kunt
natuurlijk ook voor 1 kleur kiezen. De bodem is van dik vilt, zo ligt het eitje zacht en warm in het mandje’.
Benodigdheden:
Durable Coral
kleur A: 1 x Skin 2192
kleur A: 1 x Taupe 340
kleur A: 1 x Vintage green 2134
kleur A: 1 x Old rose 224
Kleur B: 1 x Khaki 2168
3mm vilt olijfgroen 10 cm x 54 cm
Haaknaald: 3 mm
Stopnaald
Schaar
Gebruikte steken:
Borduursteek; feston steek
Haaksteken; halve vaste en vaste.
Afmeting: doorsnede 5,3 cm hoogte 3,5 cm.
Tip: Haak alle begin en einddraden meteen mee dan hoef je ze later niet af te werken met de stopnaald.
Werkwijze:
Knip uit het vilt 4 cirkels van 5,3 cm doorsnede (Als mal gebruikte ik een blikje met de juiste afmeting.)
Borduur met kleur A, 23 feston steken om de rand van de cirkel. Borduur de steek ongeveer 0,5 cm van de rand. Hecht af.
Toer 1: Hecht de draad aan en haak vaste op de feston steken; in de eerste steek 1 vaste, * in de volgende steek 2 vasten,
in de volgende steek 1 vaste * Herhaal * - *, totaal 34 vasten.
Na de eerste toer haak je door in spiraal, in elke vaste een vaste. Werk meteen de begin- en einddraden weg, leg hier voor
de draden langs de bovenrand en haak om de draden heen.
Haak totaal 7 toeren.
Toer 8: hecht aan met kleur B, Khaki en haak een toer vasten. Werk meteen de begin- en einddraden weg, leg hier voor de
draden langs de bovenrand en haak om de draden heen. Sluit de toer met een halve vaste. Hecht de draad af.
Veel plezier met maken en eet smakelijk.
Liefs Lidy

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

