Grote Ribbon Bloempothoezen
Materialen:
−
−
−
−

Haaknaald nr. 5
Hobbii Ribbon
Leren band 25mm Ca. 11cm
1 popnageltje

Koop garen en toebehoren hier:

Afkortingen:
Mr: Magische ring
L: Losse
S: Steek
V: Vaste

http://shop.hobbii.nl/gehaakt-ribbon-hoes-groot

Dv: Diepe vaste

Formaat: Bodem ca. 14 cm in diameter,
Hoogte ca. 16cm.

Ia: Insteek achter

Verbruik: Ca. 250g

Km: kædemasker

Andere grootte: Wens je de hoezen groter,
dan kan je doorgaan met uitbreidingen
totdat je de gewenste grootte van je bodem
hebt bereikt. Daarna haak je de zijkanten zo
hoog zoals je ze zelf wenst.
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Patroon: - een stappenplan is te vinden onder het patroon.
Let op: 1 l vervangt de eerste steek NIET

1.
2.
3.
4.

Haak een mr en haak 6 v in de ring. Eindig met 1 hv. (6)
Haak 1 l. Haak 2 v in alle steken, de ronde rond. Eindig met 1 hv. (12)
Haak 1 l. Haak " 1 v, 2 v in de s erop ". Herhaal, de ronde rond, en sluit af met 1 hv. (18)
Haak 1 l. Haak " 1 v in de volgende 2 s, 2 v in de s erop ". Herhaal, de ronde rond, en sluit af met
1 hv. (24)
5. Haak 1 l. Haak " 1 v in de volgende 3 s, 2 v in de s erop ". Herhaal, de ronde rond, en sluit af met
1 hv. (30)
6. Haak 1 l. Haak " 1 v in de volgende 4 s, 2 v in de s erop ". Herhaal, de ronde rond, en sluit af met
1 hv. (36)
7. Haak 1 l. Haak " 1 v in de volgende 5 s, 2 v in de s erop ". Herhaal, de ronde rond, en sluit af met
1 hv. (42)
8. Haak 1 l. Haak " 1 v in de volgende 6 s, 2 v in de s erop ". Herhaal, de ronde rond, en sluit af met
1 hv. (48)
9. Haak 1 l. Haak " 1 v in de volgende 7 s, 2 v in de s erop ". Herhaal, de ronde rond, en sluit af met
1 hv. (54)
10. Haak 1 l. Deze ronde haak je ia (dus in de achterste lus van de steek), zonder uitbreidingen.
Eindig met 1 hv. (54)
11. Nu haak je in spiraal omhoog. Haak 1 ronde v. (54)
12. Deze ronde haak je dv, de ronde rond. (54)
Nu herhaal je ronde 11 en 12 in totaal 13 keer, of totdat je de gewenste hoogte hebt bereikt.
Eindig je hoesjes met 1 ronde hv. Sluit af en bevestig de eindjes.
Stappenplan

1. Hier is de laatste ronde van de bodem
afgemaakt. (54)

2. Nu haak je 1 ronde v, ia. Haak 1 l. De volgende
v haak je in de achterste lus van de steek. De
naald markeert waar je in haakt.
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3. Zo.

4. De naald markeert waar je je volgende v in
haakt.

5. Zo.

6. Herhaal zo, de ronde rond, en eindig met 1 hv.

7. Nu haak je in spiraal omhoog. Je start met 1 l,
en je eindigt met 1 hv. Haak 1 ronde v.

8. Nu haak je een ronde dv. Dv haak je zoals een
normale v, maar in de steek eronder. De naald
markeert waar je je dv in haakt.
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9. Zo. Er is nu 1 dv gehaakt.

10. De naald markeert hier waar je je volgende dv
in haakt.

11. Zo. Er is nu nog 1 dv gehaakt.

12. Herhaal dit, de ronde rond.

13. Haak 1 ronde normale v.

14. Nu haak je weer 1 ronde dv. De naald
markeert waar je je volgende dv in haakt.
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15. Herhaal dit, de ronde rond.

16. Herhaal om beurten de rondes met v en dv,
totdat je in totaal 13 rondes met dv hebt, of
totdat je de gewenste hoogte hebt bereikt.

17. Eindig met 1 ronde hv.

Montering – Leren bandje:

1. Knip je leren bandje in de gewenste lengte, en
maak 1 gaatje aan beide eindjes.

2. Zet het bandje over de rand, en zet vast met 1
popnagel.
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Zet een potje met een plantje erin, en klaar is je hoes!

Veel haakplezier ☺
Liefs van Hobbii.nl
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