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Kleine kinderen willen altijd wel spulletjes meenemen of helpen met de boodschappen. Of ze vinden onderweg mooie
steentjes of bloemen. Daarvoor is dit mandje voor op de (loop)fiets en step een ideale oplossing. En het staat zo gezellig,
zo’n mandje voorop. Het mandje is er in de effen variant maar is ook leuk met bloemetjes of andere accessoires erop.
Benodigdheden
Garen
- 2 bollen Durable Macramé, 100% katoen, 100 gr/90 m. (brick, petrol, bright yellow of een kleur naar keuze)
- Evt. voor bloem: durable coral light pink, yellow green, aqua
Haaknaald en/ of Breinaalden
- Haaknaald 6 mm
- Evt. voor bloem haaknaald 3,5
Overige materialen
- Naald
- Schaar
- Stekenmarkeerder
- 2 setjes colorsnaps, tang
- Vilt 3mm dik 2 maal 2,5 cm x 14 cm
- Evt. Durable Coral mini voor bloemen
Gebruikte steken en afkortingen
L = losse
V = vaste
Voor bloem
st = stokje
dst = dubbel stokje
Moeilijkheidsgraad
- Beginner
Afmetingen
- 17 cm breed x 11 cm hoog
Patroon
Haak 15 lossen
Toer 1: 3v in 14e losse, 12x 1v, 3v in 1e losse, ga aan andere kant van lossenketting verder: 12x 1v (30)
Toer 2: 3v, 1v ,3v, 12x 1v, 3v, 1v, 3v, 12x 1v (38)
Toer 3: haak alleen deze toer in de achterste lus: v (38)
Toer 4-13: v (38)
Toer 14: 28x 1v, 3 overslaan, 3 lossen, 5x 1v, 2 overslaan, 3 lossen
Toer 15: 1 overslaan, (haak in elke vaste en losse van de vorige toer) v (37)
Toer 16: 2x 1v, hecht af
Knip het vilt in 2 stroken van 2,5 cm x 14 cm. Maak met de punt van de naald op 1cm vanaf beide korte kanten een gaatje
voor de colorsnaps. Bevestig de colorsnaps zo dat de korte kanten van het vilt over elkaar heen vallen en aan elkaar
gedrukt kunnen worden met de colorsnaps.
Haak de bloem als volgt
Met yellow green: 6 v in cirkel
Toer 1: met aqua: 2v in elke v (12)
Toer 2: met light pink: *haak in 1v: 1v-1st-2dst-1st-1v, sla 1 v over* Herhaal tussen * nog 5x

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra van AK at Home in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom v
an 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.

