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Marianne:”Geheel in tegenstelling tot ons interieur thuis - waar zwart/strak/design met een rood accent de toon voert - is ons tuinhuisje een nogal eclectische mix van kleuren. Elke muur heeft een ander soort behang, en hoe gek dat
ook klinkt: het is een leuk geheel, en zelfs als het niet je smaak is: vrólijk is het in ieder geval! Het Pip Studio behang in
roze-met-witte-stipjes-en-roosjes op de muur waar het keukenblokje zit, is mijn absolute favoriet, en het leek mij zo leuk
een krukhoesje in deze stijl voor één van de krukjes daar te ontwerpen. Hier lees je hoe jij ook een "krukhoesje à la Pip
Studio" m/haakt. Enne.... mijn Pip-krukje voelt zich absoluut thuis in ons tuinhuis!”
Een aantal tips bij het (tunisch) haken zijn:
* Zodra je de rij beginlossen hebt gehaakt en klaar bent om de allereerste heengaande toer te haken, steek je naald dan
in het bobbeltje aan de achterkant van de het "v"-tje van de losse. Je krijgt zo een mooie onderkant met keurig "v"-steken,
waaraan je straks de zij-onderkant makkelijk en netjes aan vast kunt haken.
* Aan het eind van je heengaande toer, wanneer je de laatste steek gaat haken, zie je ongeveer een halve toer lager een
"v"-steek liggen; steek dáár je naald in om de laatste steek/omslag/ophaal te maken (precies zó insteken, zoals de speld
op de foto loopt). Daardoor zorg je ook hier voor een mooie rand met "v"-steken, handig voor de zijkant die straks aan
déze kant gehaakt gaat worden.
* Vergeet nooit aan het begin van de teruggaande toer eerst een losse te haken; pas dan ga je per twee lussen tegelijk je
steken haken.
Aan de slag:
Je haakt eerste de bovenkant van je krukhoesje. Als je net als ik een hoesje voor de "OddVar" haakt, heb je een vierkante
lap van 33 x 33 cm nodig. Meestal heb ik geen geduld voor proeflapjes, maar in dit geval is het erg handig er een te haken
(10 x 10 cm); je weet zo precies hoeveel steken en toeren je nodig hebt. In mijn geval zette ik 38 steken op, en haakte ik 34
toeren. Omdat tunisch haakwerk altijd wat krult, heb ik voordat ik de zijkanten haakte, mijn 33 x 33 cm bovenkantje eerst
geblockt (vochtig gemaakt en opgespannen).
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Als je bovenkant klaar en geblockt is, gaan we verder met de 4 zijkanten, die alle afzonderlijk worden gehaakt. Aan elk van
de vier zijden pakte ik het aantal steken op waarmee ik mijn bovenkant begon, in mijn geval waren dit 38 steken, waarbij
ik alleen in de achterste lus instak. Aan de zijkanten had ik 4 steken extra nodig om op de juiste breedte/aantal steken uit
te komen - deze meerderde ik aan het begin (2) en eind (2) van mijn zijkant-opzet-toer. Ik haakte telkens 7 toeren om op de
juiste lengte van de zij-stukjes uit te komen. Block ook alle zij-stukken nu eerst, en naai ze daarna op alle 4 de hoeken aan
elkaar vast.
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Tijd om de nopjes en roosjes te m/haken! Voor de nopjes/bobbles: Met de witte Durable Coral en je gewone haaknaald
(3,5 mm) schuif je als het ware onder twee horizontale steken door; je haalt een lus op, slaat je draad om de naald, steekt
weer onder de twee steekjes door en herhaalt dit totdat je 9 lussen op je naald hebt staan. Je haalt vervolgens in één keer
je draad door alle 9 lussen en sluit af met een halve vaste/losse. Trek je draad, alsook je begin draad stevig aan. Knip je
draad af. Tip: houd je begin- en einddraadjes wat langer dan normaal, dat helpt bij het makkelijker weg werken aan de
achterkant. Om de nopjes evenwichtig over de bovenkant te verdelen, hield ik steeds 5 steken (horizontaal) èn 5 toeren
(verticaal) tussen de nopjes, maar dat is maar net wat je mooi/leuk vindt. Op de zijkanten haakte ik ook nog wat nopjes,
en verdeelde deze een beetje op gevoel. Steek alle - lange! - draden naar achter, en werk ze netjes weg.
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De roosjes haak je als volgt: Met de fuchsia Durable Coral haak je 5 lossen; met een halve vaste in de eerste losse maakt
je een cirkel/ring. In de ring haak je 1 bobble (= zelfde steek als je voor de nopjes maakte, dus 9 lussen op je naald, in één
keer draad daar doorheen, afsluiten met een halve vaste), 3 lossen, halve vaste in de cirkel. Dit herhaal je nog 2 keer,
zodat je in totaal 3 bobbles in je cirkel hebt. Laat ook hier lánge afwerkdraden aanzitten. Voor het blaadje, hecht je met
lichtgroen met een halve vaste aan in de ring met de roze bloem-bobbles. Haak 7 lossen. In de 2e losse vanaf je naald haak
je een halve vaste, en vervolgens in elke steek: vaste, half stokje, stokje, half stokje, vaste. Aan de àndere kant van de
lossen haak je: vaste, half stokje, stokje, half stokje, vaste, halve vaste. Blaadje klaar; laat lange draden om het vastnaaien
makkelijker te maken.
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Speld de roosjes op de bovenkant van je krukhoesje vast, tussen de nopjes. Ik gebruikte in totaal 9 roosjes - verdeelde
deze weer redelijk willekeurig. Met de - lange - afwerkdraden naaide ik ze aan de achterkant vast. Op de vier hoeken van
het hoesje zette ik stippeltjes lintjes vast, die om de pootjes geknoopt kunnen worden, zodat het hoesje niet gaat schuiven. Ik had nog een restje witte verf in een spuitbus en besloot het krukje daarmee in te spuiten. Geheel tegen m’n natuur
in deed ik dat met de Franse slag, en ben tevreden over de krijt-achtige look die het krukje nu heeft!
Veel m/haakplezier!
Marianne xx © maRRose – Colorful Crochet & Crafts
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