Het patroon : De Klaproos

Rood : Catania Originals: color: 0115
Zwart: Catania Originals: color 0110

Haaknaald 2,5 of 3
In zwart; maak een magische cirkel (zie ook you-tube) of haak 6
lossen en bevestig met hv aan 1e losse om ring te vormen.
Toer 1: haak 2 lossen. Maak 11 stk in ring en bevestig met hv aan
2e begin losse. Totaal = 12 stk. Knip draad af en hecht rood aan in
willekeurig steek.
Toer 2: Met rood, haak 2 l; haak 1 stk in zelfde steek.
In volgende steek 2 stk en herhaal tot je rond bent. Totaal 24 stk.
Verbind met hv aan 2e begin losse.
Toer 3: De bloembladen (totaal 4)
1.
2.
3.
4.
5.

2 l ; (is één stokje)
In volgende steek, haak 2 Dubbelstokjes (DSTK)
In volgende steek 2 dstk
2 dstk in volgende steek
2 dstk in volgende steek = 8 dstk totaal

6. 1 stk in volgende steek = 10 steken *(1 stk + 8 dstk + 1stk = 1
bloemblad)*
7. 1 stk in volgende steek, is het begin van volgende
bloemblad…..ga zo door.
8. Herhaal bloemblad nog 3 maal. * tot *
Rond de vierde bloemblad af met een hv in de 2 e begin losse.
Niet afknippen maar doorgaan.
Toer 4
De laatste ronde.
1. 2 stokjes in volgende dbstk van vorige toer (let op, dit is wat
strak en beetje lastig met de haalnaald want erg dichtbij) en 2
stk in iedere dstk van de vorige ronde van het bloemblad. (= 16
stk)
2. 1 hv tussen de 2 stokjes van de vorige ronde, zo creëer je een
kleine inham van het blad.
3. Herhaal stap1 en 2 voor de overige 3 bloembladen en bevestig
met een hv aan het begin van de ronde.
Eventueel om meer definitie te geven.
4. Knip de draad met ruime lengte af en maak de inhammen
eventueel wat strakker door via de achterkant van het werk een
steekje te maken tussen de inham van het bloemblad en te
weven naar volgende inham tot je rond bent. Knip draad af.
Werk uiteinden weg!!
Voor vragen of eventuele fouten in patroon mail naar :
info@urbanartexperience.nl

