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

Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal 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.

Het is alweer een tijdje geleden dat ik voor CraftKitchen een Sanseveria en een Pilea haakte. Daarna haakte ik voor Durable 
Yarn een Erwtenplant en een Echeveria vetplant dus dat is al een leuke collectie. Als aanvulling hierop had ik mijn oog op 
de Zaagcactus laten vallen. Het leek mij een leuke uitdaging om deze plant te vertalen naar een gehaakte versie. Dus met 
een bol Durable Coral Bright green ging ik aan de slag. Het eindresultaat is een leuke eigenwijze plant geworden en deze 
heeft weinig verzorging nodig.

Benodigdheden
Durable Coral, art. 010.6 kleur 2147 Bright green (2 bollen)
Tang voor aanduwen/knippen ijzerdraad
Groen ijzerdraad
Haaknaald 2&3
Schaar
Naald
Klei

Gebruikte steken & afkortingen

Patrooninformatie
Ik haakte bladeren in 3 verschillende maten, welke ik samenvoegde tot een plant. Ik haakte om ijzerdraad heen om de 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 en je naderhand de plant naar gewenste vorm kan buigen.bladeren van de plant stevigheid te geven en je naderhand de plant naar gewenste vorm kan buigen.
Aan de achterkant van het haakwerk ontstaat in het midden een naad die bij sommige bladeren van een echte zaagcac-Aan de achterkant van het haakwerk ontstaat in het midden een naad die bij sommige bladeren van een echte zaagcac-
tus ook zo lijkt uit te steken. Dus draaide ik de achterkant naar de voorkant voor dit speciale effect.tus ook zo lijkt uit te steken. Dus draaide ik de achterkant naar de voorkant voor dit speciale effect.

Uit 1 bol haakte ik 10 bladeren gevarieerd in lengtes van 15 tot 29 cm.Uit 1 bol haakte ik 10 bladeren gevarieerd in lengtes van 15 tot 29 cm.

Je haakt de bladeren net zo lang als jij wilt. Je haakt een veelvoud van het aantal benodigde steken om de bladeren de Je haakt de bladeren net zo lang als jij wilt. Je haakt een veelvoud van het aantal benodigde steken om de bladeren de 
gewenste lengte te geven. gewenste lengte te geven. 

Zorg dat er een stuk van het ijzerdraad blijft uitsteken, want dit zijn uiteindelijk de wortels van de plant en deze worden 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.aan het eind gebruikt om het e.e.a. vast te zetten.
Rol het extra stuk ijzerdraad op, zodat je er geen hinder van hebt tijdens het haken.Rol het extra stuk ijzerdraad op, zodat je er geen hinder van hebt tijdens het haken.

Werkbeschrijving

Basis
Voor het haken van de basis maak je gebruik van een haaknaald van 3 mm.

 

 

Stap 1 (foto 1): Maak met het garen een beginlus en buig aan 1 kant het ijzerdraad om (foto 1).
Stap 2 (foto 2): Zet de lus op de haaknaald en trek deze aan. Haal de draad onder het gebogen gedeelte van het ijzerdraad.
Stap 3 (foto 3): Sla de draad om de haaknaald en haal deze door de 2 lussen op de haaknaald (foto 3).
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Stap 4 (foto 4): De eerste steek zit om het ijzerdraad.
Stap 5: (foto 5,6): Met behulp van een platte tang knijp je het ijzerdraad tegen elkaar aan.

Stap 6 (foto 7,8,9): Je haakt nu een veelvoud vasten (zie stap 1 bij ieder blad) om het ijzerdraad. Bij een gewoon haakwerk 
steek je de haaknaald door de lussen van de vorige toer om vervolgens de draad erdoor te halen en een vaste te haken, 
maar nu ga je met de haaknaald onder het ijzerdraad door om de draad op te pakken en de steek via de bovenkant van 
het ijzerdraad af te maken als vaste.

Blad 1

Stap 1: Haak met haaknaald 3 mm vasten om het ijzerdraad heen in een veelvoud van 10. Je bepaalt zelf hoe lang je blad 
wordt. Voor de plant haakte ik verschillende lengtes voor het nonchalante effect wat een echte zaagplant heeft.

Stap 2: Maak nu gebruik van haaknaald 2,5 mm. 

Je haakt vervolgens een losse, daarna haak je in de bovenste lus van de vasten op het ijzerdraad:
* 1 v, 1 st, 1 dst, 1 ddst, 1 dst, 1st, 1 v, 3 x 1 hv * 

 * * herhaal je tot aan het einde van de rij v.
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Stap 3: Je haakt een losse om te werk te draaien. Vervolgens haak je in de andere lus van de vasten * 1 v, 1 st, 1 dst, 1 
ddst, 1 dst, 1st, 1 v, 3 x 1 hv *.

* * herhaal je tot aan het einde van de rij v.

Het blad is nu klaar om afgehecht te worden.

Blad 2

Stap 1: Haak met haaknaald 3 mm vasten om het ijzerdraad heen in een veelvoud van 8. Je bepaald zelf hoe lang je blad 
wordt. Voor de plant haakte ik verschillende lengtes voor het nonchalante effect wat een echte zaagplant heeft.

Stap 2: Maak nu gebruik van haaknaald 2,5 mm. 

Je haakt vervolgens een losse, daarna haak je in de bovenste lus van de vasten op het ijzerdraad:
* 1 v, 1 st, 1 dst, 1st, 1 v, 3 x 1 hv * 

 * * herhaal je tot aan het einde van de rij v.
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Stap 3: Je haakt een losse om te werk te draaien. Vervolgens haak je in de andere lus van de vasten * 1 v, 1 st, 1 dst, 1st, 1 
v, 3 x 1 hv *.

* * herhaal je tot aan het einde van de rij v.

Het blad is nu klaar om afgehecht te worden.

Blad 3

Stap 1: Haak met haaknaald 3 mm vasten om het ijzerdraad heen in een veelvoud van 6. Je bepaald zelf hoe lang je blad 
wordt. Voor de plant haakte ik verschillende lengtes voor het nonchalante effect wat een echte zaagplant heeft.

Stap 2: Maak nu gebruik van haaknaald 2,5 mm. 

Je haakt vervolgens een losse, daarna haak je in de bovenste lus van de vasten op het ijzerdraad:
* 1 v, 1 st, 1 v, 3 x 1 hv * 

 * * herhaal je tot aan het einde van de rij v.
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Stap 3: Je haakt een losse om te werk te draaien. Vervolgens haak je in de andere lus van de vasten * 1 v, 1 st, 1 v, 3 x 1 hv *.

* * herhaal je tot aan het einde van de rij v.

Het blad is nu klaar om afgehecht te worden.

Vastzetten

Heb je het gewenste aantal bladeren af, dan leg je ze bij elkaar en je draait de uiteindes van ijzerdraad strak om elkaar 
heen.

Je plaatst/prikt het gedeelte van ijzerdraad in een blok klei en dit laat je goed drogen.
Als de klei droog is, zou je eventueel het klei donkerbruin of zwart kunnen verven zodat het meegaat met de kleur van de 
potgrond.

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.

En klaar is de zaagcactus!


