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Het zijn de donkere dagen voor Kerst, maar door het in huis (en eventueel daarbuiten) gezellig te maken, lijken de dagen
minder donker. Voor deze gelegenheid haakte ik met Durable Glam een slinger die schittert in het licht van de kleine
lampjes en kaarsen. Deze slinger is ook leuk om in de Kerstboom te hangen of de rest van het jaar te gebruiken of te haken
in een effen kleur voor andere feesten.
Benodigdheden
Durable Glam, art. 010.66 kleur 2210 Gold of 2172 Cream
Overige benodigdheden
Steekmarkeerder
Haaknaald nr. 4
Maasnaald
Schaar
Gebruikte steken en afkortingen
l
losse
kl
keerlosse
hv
halve vaste
v
vaste
pc 5st popcorn van 5 stokjes
Moeilijkheidsgraad
Gemiddeld
Patrooninformatie
• De slinger zoals ik die maakte bestaat per meter uit 2 medaillons, 4 wokkels en 3 balletjes (popcorns), maar je kunt het
net zo maken en vullen als je dat zelf wilt. De slinger bouwde ik als het volgt op: balletje, wokkel, medaillon, wokkel en
herhaalde deze volgorde.
• Ik haakte eerst de medaillons en de wokkels en haakte deze later vast aan de draad. De wokkels scheiden de
medaillons van de balletje. De balletjes haakte na het vastzetten van een wokkel. Hoe ik dat deed lees je verderop.
Werkbeschrijving
Medaillon

Stap 1: Maak een magische ring.
Stap 2: Toer 1: Haak 6 v in de magische ring.
Stap 3: Trek het geheel aan en pak er een steekmarkeerder bij.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal 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.
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Stap 4: Toer 2: *Haak 2 v in volgende steken* en hang de steekmarkeerder in de 1e steek die je zojuist hebt gehaakt.
Herhaal * *. -12v
Stap 5: Toer 3: Haak *1v, 2v. in volgende steken*. Herhaal* * tot einde van de toer. -18v
Hecht de draad af.

Stap 6: Om een tassel te maken, legde ik in vieren de draad zigzaggend neer. Voor de breedte
hield ik ongeveer 15 a 20 cm aan.
Stap 7: Steek de haaknaald door de rand van de cirkel.
Stap 8: Leg het midden van de draden op de haaknaald.

Stap 9: Trek de draden door de cirkel zodat je lus hebt.
Stap 10: Trek de draden door de lus en trek het geheel stevig aan en knip de draden door.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal 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.
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De wokkel is een dun strookje van v. Terwijl je haakt merk je dat het geheel al een beetje gaat draaien.
Stap 12: Haak een ketting van 25 l.
Stap 13: Rij 1: Haak 1 kl en vervolgens v in de ketting van l.
Stap 14: Rij 2: Haak 1 kl en vervolgens v in de volgende steken.
Hecht draad af en draai het strookje nog iets meer en je wokkel is af.

Heb je voldoende medaillons en wokkels, dan kun je deze eenvoudig aan een draad rijgen, maar ik haakte de medaillons
en wokkels met v aan de draad. Dit deed ik als het volgt. Je hoeft hiervoor niet een stuk draad van de bol af te halen,
maar je werkt vanaf de bol.
Stap 15: Steek de haaknaald net naast het midden van de medaillon.
Stap 16: Trek de draad erdoor en haak een v, v, hv in de volgende steken.
Stap 17: Maak de lus extra groot om vervolgens de bol er doorheen te halen.
Stap 18: Rol de bol iets verder af om daarna op dezelfde manier de wokkel aan de draad te haken.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal 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.
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De balletjes zijn popcorns gehaakt met 5 stokjes. Deze haakte als volgt tussen 2 wokkels in.
Stap 19: Je haakt 4 l.
Stap 20: Je haakt in de 1e l van de ketting 5 st.
Stap 21: Steek de haaknaald tussen de l en het 1e st en trek de lus hierdoorheen waardoor er een pc ontstaat. Maak de
lus groot, haal de bol erdoorheen en trek het geheel aan.
Naast een slinger te haken in de combinatie van medaillons, wokkels en balletjes, kun je ook eenvoudig een slinger
haken met alleen bolletjes. Dit geeft het effect van zwevende confetti of nog leuker sneeuwballen.

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

