WC-rol houder.

In de kleuren rood wit blauw en oranje van Catania.
En een bolletje Online smash Neon kleur 0902.
Haaknaald nr. 3 en voor de grote bloem nr.5
Start met oranje (Catania) met 4 lossen die je met een halve vaste sluit tot een ring.
1: 3 lossen (is je eerste stokje) en 11 stokjes, sluit met halve vaste. (12)
2: In alle stokjes 2 stokjes haken. (24) hecht oranje af en start met blauw,
3: *1 stokje, 2 stokjes in het volgende stokje* herhaal van * tot* (36) hecht blauw af en start met wit,
4: *2 stokjes, 2 stokjes in het volgende stokje* (48) hecht wit af en start met rood,
5: *3 stokjes, 2 stokjes in het volgende stokje* (60) hecht rood af en start met oranje,
6: *4 stokjes, 2 stokjes in het volgende stokje* (72)
7: *5 stokjes, 2 stokjes in het volgende stokje* (84) hecht oranje af en start met rood.
Het bovenste rondje is nu gemaakt, de volgende toer alleen in de achterste lussen van het stokje
insteken zodat een randje de overgang naar de koker aangeeft.
Met rood in de achterste steken stokjes haken. Minder in deze toer tot 80 stokjes (elke 20 stokjes I
stokje samenhaken) Doordat we niet meer meerderen vormen we de koker.
Herhaal nog 3x een toer stokjes met rood (80) hecht rood af en start met wit,
4 toeren stokjes met wit (80) hecht wit af en start met blauw,
Als het goed is heb je nu de goede lengte en kunnen we starten met de rand.

Hiervoor met rood eerst een toer vasten haken. Deze toer strak haken.
Van hieruit door met de volgende toer stokjes. In ieder 5e stokje haak je 2 stokjes.

Daarna nog een toer met rood, stokjes, In elk 3e stokje 2 stokjes, de tussenliggende steken gewoon 1
stokje.
Doorgaan met wit: in elk stokje 2 stokjes haken. Je ziet nu dat de rand begint te kronkelen.
Volgende toer weer met wit, in elk 3e stokje 2 stokjes en de tussenliggende gewoon 1 stokje.
Doorgaan met blauw, een tour dubbele stokjes haken aarin je in elk 4e stokje 2 dubbele stokjes
haakt. In de tussenliggende stokjes weer gewoon 1 dubbel stokje haken.
Voor de laatste toer hechten we de online aan en haken rondom in alle dubbele stokjes 1 vast.
Afhechten en draden afwerken.
Ik heb nog een extra rand met online gehaakt in de lussen van de overgang tussen bovenste ronde en
de koker. Daar hadden we alleen in de achterste lussen gehaakt, dus we kunnen makkelijk de lussen
opnemen.

Voor de versiering kleine bloemetjes haken als volgt.
Start met een magische ring.
Haak 2 lossen en daarna 9 vasten in de ring.
Sluit de ring door een halve vaste in de 2e losse te haken.
Van hieruit 2 lossen haken. In de volgde vaste 1 stokje en een half stokje haken. Dan een halve vaste
in de volgende vaste. Als je zo doorgaat heb je 5 bloemblaadjes. Hecht de draad af. Trek de
begindraard aan zodat het rondje mooi sluit en gebruik de draad om het bloemetje op de houder
vast te zetten.
Voor bovenop eenzelfde bloemetje haken. Maar dan met een rode witte en blauwe draad
samenhaken. En met haaknaald 5. Zo krijg je een grotere 3 kleurige bloem.
Veel haakplezier 
Lian

