Zpagetti
Sieraden
crochet

Maak nu je eigen fashion
sieraden in een handomdraai!

Benodigdheden:
3 kleine mini klossen Zpagetti
1 haaknaald 12 mm
1 patroon
Hieronder de basishaaksteken op een rijtje:

Schuifknoop

Ketting

Halve
vaste

Vaste
steek

Algemeen:
De belangrijkste eigenschap van Hoooked Zpagetti is dat de dikte en de textuur van de draad varieert. Het aantal steken
per project is daarom geen vast aantal maar dient bepaald te worden afhankelijk van de gewenste afmetingen van het
eindresultaat. Onderstaande projectjes zijn bijzonder geschikt voor de beginnende haker en erg leuk om samen met
kinderen te doen, om de fijne motoriek te trainen. Alle sieraden zijn snel klaar.

De ketting
Maak een schuifknoop op 50 cm afstand van
het draadeinde. Haak nu twee lossen.
Rij 1: haak een vaste in de eerste losse
Rij 2: draai het werk om en haak een vaste in
de 2 lussen van de buitenste steek van de
vorige rij.
Rij 3 en verder: draai het werk om. Haak een
vaste in beide lussen van de vorige steek.
Herhaal dit proces totdat de ketting de juiste
lengte heeft.
Laat weer 50 cm draad over.
Hartje
Haak een ketting van 3 lossen en sluit deze
met een halve vaste tot een ring.
Je haakt de steken in de ring.
Haak 2 lossen en vervolgens 3 dubbele stokjes
en haak nog 2 lossen. Haak nu 3 stokjes
gevolgd door een losse en een dubbel stokje.
Haak een losse gevolgd door 3 stokjes, 2
lossen en vervolgens 3 dubbele stokjes. Haak
dan 2 lossen en maak deze met een halve
vaste vast in de ring. Trek stevig aan beide
draden.

www.hoooked.nl

Gelukshanger Zpagetti
Knip 5 verschillende restdraden met een
lengte van 25 centimeter. Vouw doormidden
bind de draden samen net een zesde draad tot
een kwastje. Trek één van de draden naar
boven en gebruik deze lus om de hanger aan je
tas of sleutelbos te bevestigen.

Armband
Haak een ketting van lossen met een dubbele
draad of twee contrastkleuren Zpagetti. Haak
in iedere losse een vaste en knoop de beide
eindjes aan elkaar vast. Knip de uiteinden af op
10 centimeter en versier de loshangende
draden eventueel met wat bijkleurende kralen.

Wil je meer weten over haken en breien?
Gebruik de QR code en kijk op ons
youtubekanaal “hoooked on knitting”
voor onze duidelijke instructiefilmpjes.

