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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Lisanne Multem van draad en praat... 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.

Lisanne: “Ik ben dol op veranderen in huis, ik verander met de seizoenen, met de trends en ga zo maar door. Natuurlijk 
kan ik niet iedere keer nieuwe dingen kopen maar gelukkig kun je ook een heleboel zelf maken.
In de zomer vind ik glazen lichtjes met kaarsen erin heel mooi staan op de tuintafel. Maar nu de herfst alweer voor de 
deur staat krijg ik weer zin om met dik garen aan de slag te gaan en mooie accessoires te maken voor de lange donkere, 
maar wel gezellige avonden. 
Deze glazen lichtjes geef je heel gemakkelijk een nieuwe look. Pak een bol van het prachtige Durable Chunky garen en 
tover ze om tot een mooi warm en wollig kaarslicht. Ik vind het prachtig hoe het licht er doorheen schijnt en kan er uren 
naar kijken. Wil jij ze ook maken? 
Ik kwam op een nieuwe steek en noem hem de swirl steek. Hij geeft een ontzettend leuk effect aan je haakwerk. 
Hieronder vind je het patroon”.

Belangrijk: Zorg dat je haakwerk niet boven de glazen lichten uitkomt. Pas altijd op met brandende kaarsen en laat ze 
nooit alleen in een ruimte.

Benodigdheden:
- 1 bol Durable Chunky IVORY 100% wol per licht. 
- Glazen lichten 
- Haaknaald 9 mm 
- Stekenmarkeerder

Je kunt deze hoes voor elke maat lichtjes maken die 
je wilt. Pas dan wel het patroon aan door de bodem groter 
of kleiner te haken. Of haak meer of juist mindert oeren in totaal.

We beginnen met de bodem, zet een magische ring op
en haak daar 6 vasten in.

Toer 1: Haak 2 vasten in elke vaste (12).

Toer 2: Haak 2 vasten in elke 2e vaste (18).

Toer 3: Haak 2 vaste in elke derde vaste (24).

Vanaf nu gaan we omhoog werken, we haken nog steeds vasten, 
maar wel op een hele andere manier. Zo krijg je namelijk de leuke 
swirls in je haakwerk. Let goed op.

Je steekt nu steeds twee keer in per steek, de eerste keer steek je 
gewoon in zoals je normaal zou doen bij een vaste. Nu steek je nog 
een keer in, maar dit keer in de vorige steek van de toer. Je krijgt zo 
drie omslagen op je haaknaald en slaat daarna om. Je haalt de draad 
vervolgens door alle drie de lussen op de naald. (Zie foto’s). 

Toer 1 t/m 9: Haak in elke steek (zoals hierboven uitgelegd) 
een swirl steek (24). 

Toer 10: Haak als laatste in elke steek 1 halve vaste, let op dat je dit 
niet te strak doet want dan gaat het haakwerk 
trekken. Hecht vervolgens af en knip de draad af.

Werk de draadeinden netjes weg in het haakwerk en knip deze af. 
Je nieuwe toffe interieur accessoire is af! Heel veel woonplezier ermee! 


