
 
Een gouden kraagje met prachtig glittereffect maakt van jouw ‘gewone’ zwarte feestjurkje of blouse dé ultieme  
eyecatcher! Je kunt met een gerust hart aanschuiven aan iedere dinertafel met dit unieke, zelfgemaakte en feestelijke  
accessoire. Het garen Durable Brilliant geeft het perfecte effect voor een chique outfit voor tijdens de feestdagen.  
En deze maand is het al druk genoeg, dus wanneer je snel aan de slag gaat heb je jouw kraagje zeker op tijd af!

Benodigde Materialen
- Durable Brilliant kleur 040 (010.61)
- haaknaald nr. 5
- knoop of satijnlint
 
Werkbeschrijving

    
         

WERKBESCHRIJVING - Feestelijk kraagje

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Craft Kitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming 
is niet toegestaan. Craft Kitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

V= vaste
L = Losse
stk = stokje

Toer 1: haak een ketting van 64 lossen.

Toer 2: haak vanaf de 4e losse 61 st, 3 keerlossen, keer je werk.

Toer 3: 1 stk in 1e stk, *4 L, 5 steken overslaan, 6 stk (in 1 stokje haken), 4 L, 
              5 steken overslaan, 2 stk; herhaal van * tot einde toer. Eindig met 2 stk. 3 keerlossen.

Toer 4: 1 stk in 1e stk, 1 stk in 2e stk, *3 L;  in bundel van 6 stokjes van vorige toer haak je 6 stk maar nu
             met 1 losse ertussen; 3 L; 2 stk in 1 stk van vorige toer, 1 L en weer 2 stk in 1 stk van vorige toer; 
             herhaal van * tot einde toer. Eindig met 2 stk. 3 keerlossen.



WERKBESCHRIJVING - Feestelijke kraagje

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Craft Kitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming 
is niet toegestaan. Craft Kitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Toer 5: 1 stk, 1 L, 2 stk, *3 L; 1v in 1e stk van bundel, 5 L; 1 v tussen 2 en 3 stk, 5 L; 1 v tussen 3e en 4e stk,
              5 L, 1 v tussen 4e en 5e stk, 5 L, 1 v in 6e stk van bundel; 3 L, 2 stk, 2 L, 2 stk;  herhaal van * tot 
             einde toer. Eindig met 2 stk, 2 L,  1 stk. 3 keerlossen.

Toer 6: 1 stk, 2 L, 2 stk; *4 L, 1 v in middelste losse van het 1e boogje, 5 L, 1 v in middelste losse van het 2
              boogje, 5L en 1 v in middelste van 3e (laatste) boogje; 4 L, 2 stk, 3 L, 2 stk; herhaal van * tot einde
              toer. Eindig met 2 stk, 2 L,  stk. 3 keerlossen.

Toer 7: 2 stk, 3 L, 2 stk; *5 L; 1 v in middelste losse van 1e boogje; 5 lL 1 v in middelste losse van 2e boogje; 
              5 L; 1 v in middelste losse van laatste boogje; 5 L; 2 st; 4 L; 2 stk;  herhaal van * tot einde toer. 
              3 keerlossen.

toer 8: 2 stk; 4 L; 2 stk; *6 L; 1 v in middelste losse van boogje; 5 L, steek nu terug in 3 lossen en haal de 
             steek door (zo onstaat er een klein bolletje). Haak nog 3 L; 1 v in middelste losse van 2e boog;  6 L;  
             2 stk; 5 L; 2 stk; herhaal van * tot einde toer. Eindig met 2 stokjes, 4 L, 2 stk. 

Span het kraagje met een aantal spelden in vorm op een prikbord, zo kan het kraagje een juiste vorm 
aannemen en valt het straks mooi glad langs de hals.
 
Werk de draadjes netjes weg. Je kan het kraagje sluiten met een knoopje (de ruimte van 1e steek wordt 
dan een knoopsgat). Je kunt ook satijnlint door de bovenste rand weven en sluiten met een strikje. 
 
Veel plezier van het kraagje en alvast fijne feestdagen! 


