
  
Jouw moeder wordt vast heel blij van een zelfgemaakt en persoonlijk cadeau! Graag geven 
we je inspiratie voor een vrolijk voorjaarscadeau voor moederdag, in de vorm van sfeervolle 
voorjaars vaasjes. 

Pas de vaasjes helemaal aan naar de stijl en smaak van jouw 
moeder met jute band, linnen tape, gekleurd katoenkoord en 
stoere stempels van Eline’s Huis. 

Benodigde materialen 
- Katoenkoord 019.126 kleur 6547
- Katoenkoord 019.126 kleur 884
- Haaknaald 3.5 
- Stopnaald of wolnaald met groot oog 
  (Prym 022.124119) 

Afkortingen
- L = losse   Stk = stokje
- Hv = halve vaste  Dstk = dubbel stokje
- V = vaste

Werkbeschrijving 

Hoesje
- Haak met de groene kleur een ketting die lang genoeg is, 
  zodat deze om het vaasje past.
- *Haak de ribbelsteek in elke vorige steek (ribbelsteek onstaat 
  doordat je de V in het achterste lusje van het V-tje maakt) 
- Haak een Keerlosse*
- Herhaal tussen de * 9 keer
- Haak nog één toer de ribbelsteek, hecht af
- Sla de gehaakte lap om het vaasje en naai deze aan de achterkant dicht

Hartje
- Hou een lang beginstuk van het koord vrij, deze gebruik je aan het einde om het hartje aan de vaas te
  bevestigen
- Haak 5 L 
- Sluit ring met een Hv in de eerste beginlosse
- Haak 4 Dstk in ring
- Haak 4 Stk in ring
- Haak 1 L
- Haak 1 Dstk in ring
- Haak 1 L 
- Haak 4 Stk in ring
- Haak 4 Dstk in ring
- Sluit met 1 Hv in ring
- Hou een lang eindstuk van het koord vrij, even lang als het beginstuk. Sla dit twee keer rond de vaas 
  en knoop hem aan de achterkant vast.

Werkbeschrijving - Vaasjes voor mama

Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van CraftKitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder 
toestemming is niet toegestaan. CraftKitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de 
werkbeschrijving.

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



  
Benodigde materialen 
- Jute band 017.1169 kleur 547
- Linnen tape 017.1135
- Eline’s huis stempels 082.EC0120 en 082.EC0121 
- Stempelkussen
- Textiellijm 002.613606

Werkbeschrijving 

Knip 5 stukken van het jute band, die lang genoeg zijn, zodat ze 
om het vaasje passen. Plak deze boven elkaar met textiellijm op 
het vaasje. Knip 1 stuk van het linnen tape, dat lang genoeg is, 
zodat deze om het vaasje past. Stempel de home sweet home
tekst en het vogeltje op het linnen band. Plak dit als het droog is
op het midden van het jute band, op het vaasje.

Werkbeschrijving - Vaasjes voor mama

Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van CraftKitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder 
toestemming is niet toegestaan. CraftKitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de 
werkbeschrijving.

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


