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Liza: “De lente hangt in de lucht en je ziet de voorjaarsbloemen hun kop opsteken. Door de lente krijg ik altijd zin in meer
kleur in huis en dat zie je in dit project terug. Ik haakte een plantenhanger voor aan de wand in een basis kleur met een
rand in patroon en accent kleur. Toen ik eenmaal bezig was, bleek ik niet te stoppen en maakte ik de wandhangers in een
aantal kleurcombinaties en maten. Overigens is dit project ook leuk om neer te zetten als plantenmand om te gebruiken
voor allerlei andere dingen in te bewaren. In welke combinatie zou jij hem willen zien?”
Garen
Durable Cosy fine, 2 bollen als basiskleur en 1 bol voor rand in accentkleur.
De gebruikte kleurcombinaties zijn:
- 2124 Baby blue met 2179 Honey
- 222 Bordeaux met 229 Flamingo pink
- 2182 Ochre met 2239 Brick
- 2135 Emerald met 2124 Baby Blue
- 2190 Coral met 211 Peach
- 370 Jeans met 237 Fuchsia
Haaknaald
4 mm
Overige materialen
Steekmarkeerder
Ring 15 cm doorsnede
Ring 10 cm doorsnede
Stopnaald
schaar
Gebruikte steken en afkortingen
l = losse
v = vaste
Afmetingen
Wand Plantenhanger:
- klein, doorsnede 10 cm, hoogte ongeveer 9 cm
- groot, doorsnede 15 cm, hoogte ongeveer 11 cm
Patrooninfo en tips
Na het haken van de bodem lijkt deze te gaan golven. Om deze bodem vlak te krijgen, kreeg ik eens de tip van
Marretjeroos om de stoomstrijkijzer boven het haakwerk te laten stomen en meteen het werk aan te duwen zodat het
werk vlak wordt.
Even laten drogen en je kunt verder gaan haken in de Mochila techniek.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van Confetti Lab 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 Wand Plantenhangers zijn rondgehaakt in de Mochilla techniek d.w.z. je maakt gebruik van meerdere draden. Je haakt
de vaste steek in de buitenste lus en haakt om de extra draad heen die je op dat moment niet gebruikt.
Instructiefilmpjes met de Mochila techniek kun je terugvinden via Google/Youtube.

Om de mand als plantenhanger te gebruiken, koos ik als binnenpot voor de kleine plantenhanger een recht glas van
Blokker. Hier past een klein plantje in. Voor de grote plantenhanger gebruikte ik een kunststof pot van Elho en deze is
verkrijgbaar bij tuincentra.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van Confetti Lab 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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Patroon
Wand Plantenhanger klein
Je begint met het haken van de bodem en maakt hier nog gebruik van 1 draad.
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Maak een magische ring en haak in deze lus 6 v.
Rij 1:
Haak 2 vasten in elke vaste van de vorige toer. – 12 v
Rij 2:
*haak 1 v, 2 v ; v van vorige toer. Herhaal * tot einde van deze toer. – 18 v
Rij 3:
*haak 1 v, 1 v, 2 v; in v van vorige toer. Herhaal * tot aan einde van deze toer. - 24 v
Rij 4:
*haak 1 v, 1 v, 1 v, 2 v; in v van vorige toer. Herhaal * tot aan einde van deze toer. – 30 v
Rij 5:
*haak 1 v, 1 v, 1 v, 1 v, 2 v; in v van vorige toer. Herhaal * tot aan einde van deze toer. – 36 v
Rij 6:
*haak 1 v, 1 v, 1 v, 1 v, 1 v, 2 v; in v van vorige toer. Herhaal * tot aan einde van deze toer.
– 42 v
Rij 7:
*haak 1 v, 1 v, 1 v, 1v, 1 v, 1 v, 2 v; in v van vorige toer. Herhaal * tot aan einde van deze toer.
– 48 v
Rij 8:
*haak 1 v, 1 v, 1 v, 1 v, 1v, 1 v, 1 v, 2 v; in v van vorige toer. Herhaal * tot aan einde van deze toer.
– 54 v
Rij 9:
*haak 1 v, 1 v, 1 v, 1 v, 1 v, 1v, 1 v, 1 v, 2 v; in v van vorige toer. Herhaal * tot aan einde van deze toer.
– 60 v
Rij 10:
De bodem is nu klaar. Je start nu met rondhaken in de Mochila techniek.
Steek de haaknaald in de buitenste lus van vorige v en haak om de extra draad (in dezelfde kleur) een v.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van Confetti Lab 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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Rij 10 t/m 20 haak je op deze manier.
Wil je de mand hoger, dan haak je nog een paar rijen erbij.
Rij 11:
Hier wordt gestart met het patroon. Je knipt de draad af waar je
omheen haakte en je voegt de kleur bij die je wilt gebruiken voor
de rand. Je volgt het patroon wederom in de Mochila techniek.
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Je haakt 2 v in de basis kleur, de 3e vaste haak je in basiskleur,
maar maak je af met de kleur die je wilt gebruiken voor de rand.

Volg het patroon van de rand vanaf het pijltje:

Ben je klaar met het patroon dan knip je de draad van de basiskleur af en haak je laatste rij van v om de metalen ring.
Eindig deze rij/toer met een halve v en hecht de draad af. Om er een wandhanger van te maken haak je bovenaan de
achterkant een lus van ongeveer 6 of 8 l en haak eventueel 1 rij v in de toer van l en de mand is klaar om opgehangen te
worden.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van Confetti Lab 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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Wand Plantenhanger groot
Je begint met het haken van de bodem en maakt hier nog gebruik van 1 draad.
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Maak een magische ring en haak in deze lus 8 v.
Rij 1:
Haak 2 vasten in elke vaste van de vorige toer. – 16 v
Rij 2:
*haak 1 v, 2 v ; v van vorige toer. Herhaal * tot einde van deze toer. – 24 v
Rij 3:
*haak 1 v, 1 v, 2 v; in v van vorige toer. Herhaal * tot aan einde van deze toer. - 32 v
Rij 4:
*haak 1 v, 1 v, 1 v, 2 v; in v van vorige toer. Herhaal * tot aan einde van deze toer. – 40 v
Rij 5:
*haak 1 v, 1 v, 1 v, 1 v, 2 v; in v van vorige toer. Herhaal * tot aan einde van deze toer. – 48 v
Rij 6:
*haak 1 v, 1 v, 1 v, 1 v, 1 v, 2 v; in v van vorige toer. Herhaal * tot aan einde van deze toer.
– 56 v
Rij 7:
*haak 1 v, 1 v, 1 v, 1v, 1 v, 1 v, 2 v; in v van vorige toer. Herhaal * tot aan einde van deze toer.
– 64 v
Rij 8:
*haak 1 v, 1 v, 1 v, 1 v, 1v, 1 v, 1 v, 2 v; in v van vorige toer. Herhaal * tot aan einde van deze toer.
– 72 v
Rij 9:
*haak 1 v, 1 v, 1 v, 1 v, 1 v, 1v, 1 v, 1 v, 2 v; in v van vorige toer. Herhaal * tot aan einde van deze toer.
– 80 v
Rij 10:
*haak 1 v, 1 v, 1 v, 1 v, 1 v, 1 v, 1v, 1 v, 1 v, 2 v; in v van vorige toer. Herhaal * tot aan einde van deze toer.
– 88 v
Rij 11:
*haak 1 v, 1 v, 1 v, 1 v, 1 v, 1 v, 1 v, 1v, 1 v, 1 v, 2 v; in v van vorige toer. Herhaal * tot aan einde van deze toer.
– 96 v
Rij 12:
De bodem is nu klaar. Je start nu met rondhaken in de Mochila techniek.
Steek de haaknaald in de buitenste lus van vorige v en haak om de extra draad (in dezelfde kleur) een v.

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

WERKBESCHRIJVING - Plantenhangers		
Rij 12 t/m 26 haak je op deze manier. Wil je de mand wat hoger
haak dan nog wat rijen erbij.
Rij 11:
Hier wordt gestart met het patroon. Je knipt de draad af waar je
omheen haakte en je voegt de kleur bij die je wilt gebruiken
voor de rand. Je volgt het patroon wederom in de Mochilla
techniek.
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Je haakt 2 v in de basis kleur.
Haak de 3e vaste in de basiskleur, maar maak deze af met de
kleur die je wilt gebruiken het patroon van de rand.

Volg het patroon vanaf het pijltje:

Ben je klaar met het patroon dan knip je de draad van de basiskleur af en haak je een laatste rij van v om de metalen
ring. Eindig deze rij/toer met een halve v en hecht de draad af.
Om er een wandhanger van te maken haak je bovenaan de
achterkant een lus van ongeveer 6 of 8 l en haak eventueel 1 rij
v in de toer van l en de mand is klaar om opgehangen te
worden.
Veel haakplezier!
Liefs, Liza.

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

