Coton chunky wandhanger

Deze wandhanger is echt een eyecatcher voor aan je muur. Door gebruik van het
toffe chunky coton garen en de verschillende structuren en steken is het een stoere
blikvanger in je kamer. Je kan dit patroon makkelijk aanpassen aan je eigen wensen
en smaak.

* Dit patroon van itsMaris is mede mogelijk gemaakt
door een samenwerkingsverband met

** Dit patroon is alleen bedoeld voor prive gebruik en mag niet gekopieerd, gepubliceerd
of voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

TIP:
Haak eerst een proeflapje om te kijken welke haaknaald je het beste kan
gebruiken.
Uitleg steken
Reliefsteken
Bij een reliefsteek wordt de haaknaald om de steel van het stokje eronder
ingestoken vanaf de voorkant of achterkant.
Reliefstokje VOOR
Sla de draad om de haaknaald en steek rechts van de volgende steek van voren
naar achter in en kom links weer boven. Haak het stokje verder.
Reliefstokje ACHTER
Sla de draad om de haaknaald en steek rechts van de volgende steek van achter
naar voren in en steek links ervan weer naar achteren. Haak het stokje verder.
Moes
Een moes is een groepje van meerdere samengehaakte stokjes.
*Sla de draad om de naald, steek de naald in de aangegeven plaats, haal de
draad op, sla de draad om de naald, haal de draad door de eerste twee lussen.
Herhaal vanaf * nog 4 keer. Je hebt nu 6 lussen op je naald. Sla de draad om de
naald en haal de draad door alle lussen.
Koordsteek
De koordsteek is een stoere steek en wordt aan de goede kant van het haakwerk
gemaakt. Je haakt als het ware de toer ‘terug’.
Haak 1 losse, 1 vaste in de voorste lus aan de rechter kant (stokje rechts). Herhaal dit
tot het einde. Haak een halve vaste in de 3e beginlosse.
Materiaal
5 bollen byClaire chunky coton
Naald 8 en 10
Schaar en naald
Lineaal of meetlint
Houten stok (uit het bos)
Afmeting
Ca 65x35 cm, exclusief franjes
Ca 108 cm inclusief franjes
* Dit patroon bestaat uit 4 delen met tussendoor een toer halve vasten.
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Patroon Deel 1 – Granny steek
Toer 1
Zet 4 lossen op, haak in de 1e losse 3 stokjes.
Haak 3 lossen en keer om.
Toer 2
Haak in dezelfde steek van de beginlossen 2 stokjes (dit is een meerdering).
Haak 3 stokjes in de 3e losse van de beginlossen.
Haak 3 lossen en keer om.
Toer 3
Haak in dezelfde steek van de beginlossen 2 stokjes (dit is een meerdering).
Haak 3 stokjes in de ruimte tussen de stokjes van de vorige toer.
Haak 3 stokjes in de 3e losse van de beginlossen.
Haak 3 lossen en keer om.
Toer 4
Haak in dezelfde steek van de beginlossen 2 stokjes (dit is een meerdering).
Haak 3 stokjes in de ruimte tussen de stokjes van de vorige toer.
Haak 3 stokjes in de 3e losse van de beginlossen.
Haak 3 lossen en keer om.
Toer 5 t/m 10
Herhaal toer 4.
Haak 1 losse en keer om. Je hebt nu 30 steken.
Toer 11
Let op! Je haakt deze toer alleen in de voorste lussen met haaknaald 10.
Haak halve vasten in de voorste lussen tot het einde, de laatste hv is in de 3e losse
van de beginlossen van de vorige toer.
Haak 3 lossen en keer om.
Dit was deel 1, je gaat nu verder met deel 2.
Patroon Deel 2 - Reliëf
Toer 12
Let op! Je haakt deze toer alleen in de achterste lussen met haaknaald 8.
Kijk uit dat je niet haakt in de achterste lus van de halve vaste.
Haak in elke achterste lus 1 stokje tot het einde (30 stk).

Toer 13
Haak 3 beginlossen, dit telt als het 1e stokje.
Haak 1 dubbelreliëfstokjeVOOR om het volgende stokje, 1 stokje in het volgende
stokje; herhaal tot het eind. Je eindigt met een stokje in de beginlosse van de vorige
toer.
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Toer 14
Haak 3 beginlossen, dit telt als het 1e stokje.
Haak 1 dubbelreliëfstokjeACHTER om het reliëfstokje van de vorige toer, 1 stokje in
het volgende stokje; herhaal tot het eind. Je eindigt met een stokje in de 3e
beginlosse van de vorige toer.
Toer 15 t/m 18
Herhaal toer 13 en 14
Toer 19
Herhaal toer 11
Dit was deel 2, je gaat nu verder met deel 3.
Patroon Deel 3 - Moezen
Toer 20
Herhaal toer 12
Toer 21
Haak 3 beginlossen, dit telt als het 1e stokje.
Haak 1 moes** in de volgende steek, 1 stokje in de volgende 3 steken. Herhaal dit tot
het einde.
Eindig met 1 stokje in de 3e beginlosse van de vorige toer.
Toer 22
Haak 1 losse, dit telt als de 1e vaste.
Haak in1 vaste in elke steek tot het einde. Eindig met 1 vaste in de 3e beginlosse van
de vorige toer.
Toer 23
Haak 3 beginlossen, dit telt als het 1e stokje.
Haak 1 stokje in de volgende 2 steken, 1 moes in de volgende steek, *1 stokje in de
volgende 3 steken, 1 moes in de volgende steek*. Herhaal *-* totdat je nog 2 steken
over hebt. Haak 1 stokje in de volgende 2 steken en eindig met 1 stokje in de
beginlosse van de vorige toer.
Toer 24
Herhaal toer 22
Toer 25 t/m 29
Herhaal toer 21, 22 en 23.
Toer 30
Haak 3 beginlossen, dit telt als het 1e stokje.
Haak 1 stokje in elke steek tot het einde. Eindig met 1 stokje in de 3e beginlosse van
de vorige toer.
Toer 31
Herhaal toer 11

* Dit patroon van itsMaris is mede mogelijk gemaakt
door een samenwerkingsverband met

** Dit patroon is alleen bedoeld voor prive gebruik en mag niet gekopieerd, gepubliceerd
of voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

Dit was deel 3, je gaat nu verder met deel 4, het laatste deel.
Patroondeel 4 - Koordsteek
Toer 32
Herhaal toer 12
Toer 33
Haak 3 beginlossen, dit telt als het 1e stokje.
Haak 1 stokje in elke steek tot het einde. Eindig met 1 stokje in de 3e beginlosse van
de vorige toer.
Toer 34
Let op, je haakt deze toer aan de goede kant van het haakwerk, dus niet keren.
Haak 1 losse en haak de koordsteek** in elke volgende lus aan de voorkant.
Toer 35
Haak 3 beginlossen, dit telt als het 1e stokje.
Haak 1 stokje in elke steek tot het einde. Eindig met 1 stokje in de 3e beginlosse van
de vorige toer.
Toer 36 t/m 43
Herhaal toer 34 en 35.
Toer 44
Haak 3 beginlossen, dit telt als het 1e stokje.
Haak 1 stokje in elke steek tot het einde. Eindig met 1 stokje in de 3e beginlosse van
de vorige toer.
Toer 45 (laatste toer)
Haak 1 beginlosse. Je gaat nu de wandhanger aan een stok vasthaken, dit doe je
met vasten. Zie foto.
Franjes
Knip 57 draden van ca 53-55 cm en bevestig 3 draden per opening.

Tip
Als laatste kan je de ongelijke draden netjes rechtknippen en de franjes natspuiten
zodat ze mooi glad naar beneden hangen.
Ik wens je weer heel veel haakplezier!
Liefs, Mariska
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