Kroontje
Benodigdheden:
De kleuren rood, wit, blauw en oranje. In dit voorbeeld is Catania katoen gebruikt met haaknaald nr. 3.
Start met blauw, maak een ketting van 78 lossen en verbind deze met een halve vaste tot een cirkel. Zorg dat
de lossen niet gedraaid zitten. Haak losjes zodat er wat rek in zit.
De maat van deze kroon kan makkelijk aangepast worden door extra lossen op te zetten, zolang het aantal
maar deelbaar is door 6. Dus voor een maatje groter zet je 84 steken op.
1; 2 lossen, verder haken met halve stokjes in elke losse. Aan het einde van de toer met een halve vaste de toer
e
sluit in de 2 losse van het begin.
2; herhaal toer 2. Hecht blauw af.
3; Start met wit, 3 lossen en daarna in elk half stokje van de vorige toer een stokje haken. Luit met een halve
e
vaste in de 3 losse van het begin. Hecht wit af.
4; Start met rood met een halve vaste.* 2 lossen, 2 steken overslaan, 1 stokje, 2 lossen, 1 stokje in dezelfde
steek, 2 lossen, 2steken overslaan* Herhaal tussen *en * totdat je weer helemaal rond bent en sluit met een
halve vaste in de eerste halve vaste die je maakte.
5; ga met een halve vaste naar de eerste lossenboog. 1 losse. * 3 stokjes, 1 dubbelstokje, 3 stokjes en de
volgende lossenboog (tussen de twee stokjes van de vorige toer). In de volgende 2 lossenbogen haak je telkens
1 vaste*. Dit weer van * tot * herhalen tot je helemaal rond bent. Sluit met halve vaste in de eerste halve
vaste. Hecht rood af.
6; Start met oranje. 1 losse. 5 vasten, 1 picootje in het dubbele stokje van de vorige toer. (picootje: 3 lossen, 1
halve vaste in de eerste losse) daarna weer een vaste in het dubbele stokje. Verder met vasten in elke steek
tot je weer bij het dubbele stokje van de vorige toer bent. Daar weer een picootje maken. Dus 10 vasten
e
e
(waarbij de 1 en de 10 vaste in dezelfde steek gemaakt worden)6, picootje enz. Herhalen tot het eind en
e
sluiten met halve vaste in de 1 losse.
Hecht alle draden aan de binnenkant netjes af.

Veel haak en verkleedplezier 
Lian

