Hyacinten
Haakpatroon

HAAL DE LENTE IN HUIS

€ 3,75

Hyacinten
Benodigde materialen:
Haaknaald 2,5
Haakkatoen, per hyacint: ca 22 gram
voor de bloem in kleur naar keuze
en ca 10-15 gram voor steel en
bladeren in groen
Vulling
Dun ijzerdraad, bij voorkeur
bloemdraad
Satéstokje
Gebruikte steken en a or ngen
l=
losse
v=
vaste
hv =
halve vaste
st =
stokje
hst =
half stokje
t=
toer
( )2x herhaal tussen haakjes
Basis van de bloem
De basis van de bloem wordt in
heen en weer gaande toeren
gehaakt, steeds in de voorste of
achterste lusjes. Hierdoor krijg je
een lapje met lusjes waarop
vervolgens de bloemblaadjes
worden gehaakt.
Start met 30 l en 1 keerlosse
1.
30 v , 1 keerlosse
2.
Haak alleen in de achterste
lusjes: 30 v, 1 keerlosse
3.
Haak alleen in de voorste
lusjes: 30 v, 1 keerlosse
4.
Haak alleen in de achterste
lusjes: 30 v, 1 keerlosse
Herhaal toer 3 en 4 tot je 14 toeren
hebt.

18. (2v, 9l) 14x, 2v, 1 keerlosse
19-26. Herhaal T 17 en 18.
Laat een lange draad over om dicht
te naaien: eerst de lange zijde en op
de top (waar je lussen van 9
keerlossen zich bevinden) rijg je in
het rond en trek je de draad aan tot
het haakwerk zicht sluit. Hecht af.
Vul je bloem.

Steel
De steel wordt in het rond gehaakt,
in spiralen, dus zonder de toeren te
sluiten.
Start met 10 l, sluit de lossen tot een
ring met een halve vaste in de
eerste losse.

Haak vasten in het rond, tot de
gewenste lengte van de steel (ca. 34
toeren).
Beves5g je steel aan de bloem,
waarbij je de steel 1 of 2 toeren in
de bloem steekt. Vul de steel en
sluit de onderkant. Prik het
satéstokje voorzich5g van onder in
de steel zodat de bloem rechtop
blij7 staan.
Bladeren
Haak 30 l en 3 l voor het eerste
stokje
1.
27 st, 1 hst, 1 v, 1 keerlosse
2.
Haak terug langs de andere
kant van je opzetlossen:
1v, 1hst, 28 st tot het eind van
de toer.
Hecht af en naai het blad aan de
steel, steek een bloemdraadje door
je rij opzetlossen (de ’nerf’ van je
blad) zodat het blad rechtop blij7
staan.
Maak zoveel bladeren als je wilt en
pas de lengte naar je eigen voorkeur
aan.

Dit patroon is eigendom van ©Daniélle Scheide.
Je mag je zelf gemaakte hyacinten verkopen, mits dit in
kleine oplages gebeurt en mijn naam als ontwerper bij je
omschrijving wordt vermeld. Voor informa5e mail naar
info@hobbyiaan.nl of kijk op www.hobbyiaan.nl.

Bloemblaadjes
15. Haak alleen in de achterste
lusjes: 1v, (9l,2v) 14x, 9l, 1v,
9 keerlossen
Vanaf hier ga je haken in de lusjes
op je lapje. Dus toer 16 haak je in
de lusjes van toer 14, toer 17 haak je
in de lusjes van toer 13 enz.
16. (2v, 9l) 14x, 2v, 1 keerlosse
17. 1v, (9l,2v) 14x, 9l, 1v,
9 keerlossen
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