ZZ. Haakpatroon tandendoosje met paddenstoel
op de deksel

Tjeempie
www.tjeempie.com 
Zonder toestemming mag noch dit patroon, noch een product hiervan voor commerciële doeleinden gebruikt
worden. Ook mag dit patroon niet op digitale of andere wijze worden ‘gedeeld’.

Benodigdheden:
-

15 gram blauwe katoen, restje katoen in wit, rood en groen geschikt voor haaknaald 2,5
Haaknaald 2,5
Maasnaald

Gebruikte steken en afkortingen:
L
V

= losse
= vaste

Hv

= halve vaste, meest gebruikt als laatste steek voor het afhechten, of als
afwerkrand.
Hfst = halfstokje
K
= keren
T
= toer
St
= steek
Vgl = volgende
2 st in de zelfde st = meerderen
2 st samenhaken = minderen, 2 hfst samenhaken gaat als volgt: 1 omslag, insteken in
de vgl st, lus ophalen, alle steken op de naald laten, 1 omslag, insteken in de vgl st, lus
ophalen, 1 omslag door 3 lussen halen, 1 omslag door de overgebleven lussen halen. Je hebt

Werkwijze
Je haakt in de rondte, je sluit de toeren dus niet, maar haakt steeds door. Het is handig om in de 1 e st een
veiligheidsspeld te zetten, dan weet je waar je bent.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

We beginnen met het doosje zelf, maak een toverlus en haak hier 8 v in, vind je de toverlus te
moeilijk, maak dan een ketting van 3l, sluit die tot een ring met 1hv en haak dan hier de 8v in = 8
st
Haak in elke st 2 v = 16 st
* 1v, 2v in de vgl st*, van * tot * herhalen tot het eind = 24 st
* 2v, 2v in de vgl st*, van * tot * herhalen tot het eind = 32 st
1 toer v in elke st = 32 st
* 3v, 2v in de vgl st*, van * tot * herhalen tot het eind = 40 st
1 toer 1v in elke st =40 st
1 toer v, maar nu alleen in de achterste lus van de st steken, hierdoor ontstaat een randje = 40 st
1 toer v in elke st, maar nu weer in beide lussen steken = 40 st
de vorige toer nog 6 keer herhalen
afhechten.

Nu gaan we de deksel maken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

maak een toverlus en haak hier 8 v in, vind je de toverlus te moeilijk, maak dan een ketting van 3l,
sluit die tot een ring met 1hv en haak dan hier de 8v in = 8 st
Haak in elke st 2 v = 16 st
* 1v, 2v in de vgl st*, van * tot * herhalen tot het eind = 24 st
* 2v, 2v in de vgl st*, van * tot * herhalen tot het eind = 32 st
1 toer v in elke st = 32 st
* 3v, 2v in de vgl st*, van * tot * herhalen tot het eind = 40 st
1 toer 1v in elke st, meerder verdeeld 4 steken =44 st
1 toer v, maar nu alleen in de achterste lus van de st steken, hierdoor ontstaat een randje = 44 st
1 toer v in elke st, maar nu weer in beide lussen steken = 44 st
de vorige toer nog 1 keer herhalen
afhechten.

12. Afwerking:
1. nu eerst de paddenstoel maken, zie onder, naai de paddenstoel op de voorkant

2. Maak met groen door grote steken op de voorkant te naaien het gras, zie foto
3. Draden afhechten

Paddenstoel
1.

met rood de kap maken, haak 7 l, begin in de 2e st vanaf de naald, 1 hv,1v, 3 stokjes, 3v in de
laatste st, je bent nu de bocht om en haakt verder aan de onderkant van de steken, 3 stokjes, 1v, 1hv
2. afhechten
3. met wit de stam maken, 6l, begin in de 2e st vanaf de haaknaald, haak 4 hfst, 3 hfst in de laatste
st, je bent de bocht weer om, 4hfst, afhechten
4. Naai de stam op het rondje, daarbovenop de kap en naai met witte steekjes witte stippen op de kap
van de paddenstoel.
Succes!

De toverlus:
Maak een lus en haak de steken om de
twee draden heen net zolang tot je de
gewenste hoeveelheid steken hebt opgezet.
Trek hierna het uiteinde van de draad aan,
zodat de cirkel sluit.
Voor uitgebreide uitleg en meer foto’s
bezoek: www.tjeempie.com/1/technieken

Bijlage
Halve vaste = hv

Vaste = v

Een half stokje = hfst

Een stokje = stk

Meerderen, twee steken in een steek

Minderen, twee steken samenhaken

Patronen zijn eigendom van tjeempie.com, zonder toestemming mag noch dit patroon, noch
een product op basis van dit patroon voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
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