Happy Flags (patroon via internet)
Instructies voor 3 vlaggen
Bijzondere steken: 3dc-cluster in VS = 3stk-kluster oftewel 3 stk-samen in
NL
Vlag (3x)
Met rood of oranje, maak een magische cirkel of haak 6 lossen en bevestig
aan eerste losse voor een cirkel.

Toer 1: In de ring: haak één 3stokjes-kluster (=3 samen), 3 lossen,
1 x 3stk-kluster, 5 lossen) 3 keer. Knip draad af en neem nieuwe
kleur.
Toer 2: Hecht nieuwe kleur (bv groen) aan een van de 5-losse
tussenruimtes.
. ** (3stk-kluster, 3 l,) 3 keer in de 5-losse tussenruimte, 1 vaste in
volgende 3-losse ruimte, 3 l**. Herhaal van ** naar ** nog 2 keer.
Verbind met hv aan bovenkant van eerste kluster. Knip draad af.

Toer 3: Bevestig nieuwe kleur (bv roze) in bovenkant middelste
kluster, haak 7 l, (telt als dubbelstokje en 3 l ); 2stk-kluster in zelfde
steek; **(2 losse, 1stk in volgende tussenruimte) herhaal 4 x; haak
2 l (2 stk-kluster, 3 l , 1 dubbelstokje, 3 l, 2stk-kluster) boven in
volgende kluster**
Herhaal van ** tot ** nog een keer; (2 l , 1stk in volgende
tussenruimte) 4 keer; 2 l, 2 stk-kluster in zelfde steek waar je met
7 lossen begon, 3 l, verbind met halve vaste in 4 losse. Knip draad
af.

Toer 4: Bevestig nieuwe kleur (bv blauw) in dubbelstokje van een
hoek, haak 5 lossen (telt als 1stk + 2 l ), 3-stk samen (=3 stkkluster) in zelfde steek; ** ( 2 l, 3stk-kluster in volgende
tussenruimte) 7 keer;
haak 2 l, (3stk-kluster, 2 l , 1stk, 2 l , 3stk-kluster) in volgende
dubbelstokje**. Herhaal van ** tot ** nog één keer.; (2 l , 3 stkkluster in volgende tussenruimte) 7 keer; 2 l , 3stk-kluster in zelfde
steek als de 5 lossen aan het begin van de toer; 2 l , verbind met
hv aan 3e losse. Knip draad af.

Toer 5: Hecht nieuwe kleur (rood of oranje bv) in de laatste en
zelfde steek als de vorige toer.
(1 v, 3 l , 1 v ) in zelfde steek.; ** (2 v in volgende 2-losse ruimte, 1 v
in volgende kluster ) 9 keer;
2 v in volgende tussenruimte (1 v, 3 l , 1 v) in volgende stokje**.
Herhaal van ** tot ** nog één keer; (2 vaste in volgende 2-losse
tussenruimte, 1 v in volgende kluster) 9 keer; 2 v in volgende

ruimte, verbind met een hv aan de 1e vaste van je beginronde.
Knip draad af.

Het verbinden van de driehoeken
Bevestig laatste kleur in een willekeurig 3-losse ruimte (hoek). 1 v in
zelfde ruimte, 1 v in iedere steek tot aan de volgende hoek. (33
vasten), 1 v in 3-losse ruimte van volgende driehoek. 1 vaste in alle
steken tot en met de volgende 3-losse ruimte, herhaal voor derde
driehoek. In totaal zul je 99 steken hebben, zo niet, gewoon je
eigen patroon volgen.

De Band

Toer 1: Haak 100 lossen (afhankelijk van eigen lengte), 1 v in de 2e
losse van de haak, en in iedere steek tot het einde. Draai werk om.
Toer 2: 1 l, daarna, 1v in iedere steek tot het einde. Neem nieuwe
kleur mee in laatste steek, haak 4l en draai werk om.

Toer 3: 1 losse , sla volgende st over, 2 stk-kluster (= 2 samen) in
derde steek,
** (1 l, sla volgende st over, 2 stk-kluster ) in volgende steek **
Herhaal van ** tot ** over de breedte, 1 l, 1 stk, in laatste steek.
Neem eerste kleur weer op (hier rood), haak 1 l, draai om

Toer 4: 1 v in bovenkant 3-losse, ** 1 v in volgende 1-losse
tussenruimte, 1 v in bovenkant volgende kluster
,**.Herhaal van ** tot ** over breedte, Draai werk om.
Toer 5 en 6 : 1 l, vervolgens 1 v in ieder vaste tot einde, draai om.
Toer 7 : Haak 6 losse, sla volgende st over, 1v in volgende st, 1
halve vaste in ieder st tot de laatste drie steken. Haak 6 l, 1v in
laatste steek. Knip draad af en werk uiteinden weg.

De driehoeken verbinden aan de band.
Leg de delen met de goede kanten op elkaar en haak de randen
aan elkaar.
Wer alle draden weg.
Maak kwastjes aan de driehoeken. Versier band eventueel met
kralen of knopen.
Veel plezier ermee.
Dit patroon heb ik op internet gevonden en vertaald vanuit het Engels.

Bij vragen of fouten, neem gerust contact op: info@urbanartexperience.nl

