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Haak je eigen Urban Jungle!
Liza:”De afgelopen jaren zagen we dat mensen meer behoefte hadden aan groen in hun huis. In 2015 en 2016 begon een
ware groen trend. Planten die we kenden van de jaren ’70 en ‘80 wilden we weer in huis hebben. De Urban Jungle Bloggers
(https://www.urbanjunglebloggers.com ) gaven deze trend een duwtje in de rug. Cactussen en vetplanten zag je veel op
Instagram voorbij komen en zoals het er nu uitziet, blijft deze trend nog wel even doorgaan. Voor CraftKitchen liet ik me
graag inspireren. door deze trend. De gehaakte cactussen kennen we. Daarom ging ik aan de slag met andere planten. Ik
maakte haakpatroon voor een Sanseveria en een baby Pilea.”
Sanseveria
Wat heb je nodig:
2 bollen Schachenmayr SMC Universa 50 gr. kleur 173 - 035.9801875
1 bol Schachenmayr Catania geelgroen 50 gr. kleur 392 – 035.9801210
Haaknaald 3,5
Overige benodigdheden:
IJzerdraad groen (hobbyzaak)
Tang voor knippen ijzerdraad
Naald voor afwerken draden en vastzetten bladeren
Schaar
Steen
Hoe haak je de Sanseveria:
Ik haakte bladeren in 3 verschillende maten welke ik samenvoegde tot een plant. Ik haakte om ijzerdraad heen om de
bladeren van de plant stevigheid te geven.
Blad 1 x 3:
Haak 5 lossen en 1 keer losse.
Toer 1:
Leg het ijzerdraad op de lossen. Zorg dat er een stuk van het ijzerdraad blijft uitsteken, want dit zijn uiteindelijk de wortels van de plant en deze worden aan het eind gebruikt om het e.e.a. vast te zetten.
Haak door de lus van de lossen en om het ijzerdraad 5 vasten en 1 keer losse.
Toer 2 t/m 45: Haak 5 vasten om het ijzerdraad en 1 keer losse.
Toer 46: haak 2 vasten samen en haak de toer af en eindig met 1 keer losse (4 vasten)
Toer 47: haak 2 vasten samen en haak de toer af en eindig met 1 keer losse (3 vasten)
Toer 48: haak 2 vasten samen en haak de toer af en eindig met 1 keer losse (2 vasten)
Toer 47: haak 2 vasten samen en haak de toer af en eindig met 1 keer losse (1 vaste) en hecht af.
Trek een stuk ijzerdraad door voor de 2e wortel van de plant (zie foto).
Haak een rand van vasten om het blad. Hiermee werk je de losse draden weg en het los hangende stuk ijzerdraad.
Haak met Catania geelgroen nog een rand vasten om het Sanseveria blad compleet te maken.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van confettilab.blogspot.nl/ in opdracht van CraftKitchen. 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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Blad 2 x 3:
Haak 8 lossen en 1 keer losse.
Toer 1:
Leg het ijzerdraad op de lossen. Zorg dat er een stuk van het ijzerdraad blijft uitsteken, want dit zijn uiteindelijk de wortels van de plant en deze worden aan het eind gebruikt om het e.e.a. vast te zetten.
Haak door de lus van de lossen en om het ijzerdraad 8 vasten en 1 keer losse.
Toer 2 t/m 35: Haak 8 vasten om het ijzerdraad en 1 keer losse.
Toer 36: haak 2 vasten samen en haak de toer af en eindig met 1 keer losse (7 vasten)
Toer 37: haak 2 vasten samen en haak de toer af en eindig met 1 keer losse (6 vasten)
Toer 38: haak 2 vasten samen en haak de toer af en eindig met 1 keer losse (5 vasten)
Toer 39: haak 2 vasten samen en haak de toer af en eindig met 1 keer losse (4 vasten)
Toer 40: haak 2 vasten samen en haak de toer af en eindig met 1 keer losse (3 vasten)
Toer 41: haak 2 vasten samen en haak de toer af en eindig met 1 keer losse (2 vasten)
Toer 42: haak 2 vasten samen en haak de toer af en eindig met 1 keer losse (1 vaste) en hecht af.
Trek een stuk ijzerdraad door voor de 2e wortel van de plant (zie foto).
Haak een rand van vasten om het blad. Hiermee werk je de losse draden weg en het los hangende stuk ijzerdraad.
Haak met Catania geelgroen nog een rand vasten om het Sanseveria blad compleet te maken.
Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van confettilab.blogspot.nl/ in opdracht van CraftKitchen. 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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Blad 3 x 3:
Haak 10 lossen en 1 keer losse.
Toer 1:
Leg het ijzerdraad op de lossen. Zorg dat er een stuk van het ijzerdraad blijft uitsteken, want dit zijn uiteindelijk de
wortels van de plant en deze worden aan het eind gebruikt om het e.e.a. vast te zetten.
Haak door de lus van de lossen en om het ijzerdraad 10 vasten en 1 keer losse.
Toer 2 t/m 20: Haak 10 vasten om het ijzerdraad en 1 keer losse.
Toer 21: haak 2 vasten samen en haak de toer af en eindig met 1 keer losse (9 vasten)
Toer 22: haak 2 vasten samen en haak de toer af en eindig met 1 keer losse (8 vasten)
Toer 23: haak 2 vasten samen en haak de toer af en eindig met 1 keer losse (7 vasten)
Toer 24: haak 2 vasten samen en haak de toer af en eindig met 1 keer losse (6 vasten)
Toer 25: haak 2 vasten samen en haak de toer af en eindig met 1 keer losse (5 vasten)
Toer 26: haak 2 vasten samen en haak de toer af en eindig met 1 keer losse (4 vasten)
Toer 27: haak 2 vasten samen en haak de toer af en eindig met 1 keer losse (3 vasten)
Toer 28: haak 2 vasten samen en haak de toer af en eindig met 1 keer losse (2 vasten)
Toer 29: haak 2 vasten samen en haak de toer af en eindig met 1 keer losse (1 vaste) en hecht af.
Trek een stuk ijzerdraad door voor de 2e wortel van de plant (zie foto).
Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van confettilab.blogspot.nl/ in opdracht van CraftKitchen. 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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Haak een rand van vasten om het blad. Hiermee werk je de losse draden weg en het los hangende stuk ijzerdraad.
Haak met Catania geelgroen nog een rand vasten om het Sanseveria blad compleet te maken.
Zet de bladeren aan elkaar vast met naald en een draad Universa. Je begint met de langste bladeren
(blad 1). Daarna zet je de iets kortere bladeren (blad 2) vast tegen de andere bladeren. Als laatste zet je de kortste bladeren (blad 3) vast en zie je dat de plant steeds meer vorm krijgt.
De wortels van ijzerdraad wikkel je om een steen voor houvast.
Je vult een bloempot met potgrond en zet het geheel hier bovenop. Daarna vul je de pot af met potgrond.
Door het ijzerdraad in de bladeren kun je het geheel naar wens vormen.
De afmeting van de Sanseveria zonder pot is ongeveer 30 cm hoog.

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

Wat heb je nodig:
1 bol Schachenmayr Catania kiwi 50 gr. kleur 212 – 035.9801210
1 bol Schachenmayr Catania geelgroen 50 gr. kleur 392 – 035.9801210
(deze kleur gebruikte ik ook bij de Sanseveria)
Haaknaald 2,5
Overige benodigdheden:
IJzerdraad groen (hobbyzaak)
Tang voor knippen ijzerdraad
Naald voor afwerken draden en vastzetten bladeren
Schaar
Steen

Hoe haak je de baby Pilea:
Ik haakte 2 verschillende maten blaadjes welke ik samenvoegde. Ik haakte om ijzerdraad heen om de blaadjes van de
plant stevigheid te geven.
Knip een stuk ijzerdraad van ongeveer 25 cm en maak van de Catania een lus, maar zorg dat je een draad van ongeveer 30
cm los hebt hangen. Nadat je een lus hebt gemaakt, haak je 8 vasten om het ijzerdraad. Laat ook stuk ijzerdraad aan het
begin uitsteken, want dit wordt uiteindelijk de stengel van je Pilea blaadje.
Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van confettilab.blogspot.nl/ 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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Buig het ijzerdraad met de 8 vasten naar elkaar toe zodat je een cirkel krijgt en je haakt:
- 2 vasten in de 1e vaste van de vorige toer.
- 2 halve stokjes in de 2e vaste van de vorige toer.
- 2 stokjes in de 3e vaste van de vorige toer.
- 2 dubbele stokjes in de 4e vaste van de vorige toer.
- 2 dubbele stokjes in de 5e vaste van de vorige toer.
- 2 stokjes in de 6e vaste van de vorige toer.
- 2 halve stokjes in de 7e vaste van de vorige toer.
- 2 vasten in de 8e vaste van de vorige toer.

Je hebt nu de maat van het kleinste blaadje wat je kunt afhechten. Wil je een iets groter blaadje dan haak je om het
blaadje een rand. Je haakt in de steken van de vorige toer 1 vaste, 2 vasten, 1 vaste, 2 vasten tot aan het einde van de toer
en daarna hecht je af en is het grootste blaadje af.

Je trekt nu de uiteindes van het ijzerdraad naar elkaar toe (zie foto) en trekt dit zo strak mogelijk aan en je ziet dat het
gaatje sluit als bij een magische ring. Je draait het ijzerdraad dicht en knipt met een tang het overgebleven ijzerdraad af.
Je gaat nu het ijzerdraad, wat je in het begin hebt laten uitsteken, bekleden met het loshangende draad Catania katoen.
Op de foto zie je hoe je het draad om het ijzerdraad heen draait. Je gaat hiermee door totdat de stengel lang genoeg is.
Daarna leg je een knoop om het ijzerdraad. Hou wat onbekleed ijzerdraad over, want dit is net zoals bij de Sanseveria een
soort van wortel van de plant wat later wordt weggewerkt.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van confettilab.blogspot.nl/ 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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In het hartje van het blaadje borduurde ik met Catania geelgroen een dubbele Franse knoop en werkte de draden aan de
onderkant van het blaadje weg.
Ik haakte in totaal 3 kleine blaadjes en 3 grote blaadjes, maar dat kun je naar eigen wens bekijken.
Bindt de blaadjes met 1 van de uitstekende ijzerdraden bij elkaar zodat het een bosje vormt. De wortels van ijzerdraad
wikkel je om een steen voor houvast.
Je vult een bloempot met potgrond en zet het geheel hier bovenop. Daarna vul je de pot af met potgrond.
Door het ijzerdraad kun je de steeltje naar wens vormen.
De hoogte van de Pilea, zonder pot, is ongeveer 10 cm hoog.
Veel plezier!

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

