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FOUTE PLACEMAT
EN
BESTEKBROEKJE

BENODIGDHEDEN
Foute kersttruien zijn al jaren hip. Daarom wilden we een foute kersttafel
maken met een placemat en bestekbroekje.

Brabante garen
Yucca groen
Rood
Sneeuwwit

Overige materialen
Haaknaald 6 mm
Haaknaald 5 mm
Stopnaald
Schaar
Steekmarkeerder

Dit haakpatroon is een samenwerking tussen Sharina van De Haakhelden en Huisje
van Katoen

PLACEMAT
Introductie
Sneeuwbal (5 samengehaakte stokjes)
Sla de draad om de naald, steek in de steek en haal
een lus om, haal de naald door 2 lussen, laat de laatste
lus staan. Herhaal dit in totaal 5 keer zodat je 6 lussen
op je naald hebt. Sla dan de draad om en haal door alle
6 de lussen.
Het witte garen heeft het effect van een slinger die door
een kerstboom heen hangt. Ik heb dus na de
sneeuwbal niet gewisseld naar groen.
Vind je dat niet mooi? Wissel dan naar Yucca groen.
Als je 6 lussen op je naald hebt met sneeuwwit, pak de
groene kleur en haal deze door alle 6 de lussen. Dan
ben je van kleur gewisseld. Het effect zie je hier rechts
op de foto.

Het patroon
50 lossen met Yucca groen op haaknaald 6 mm
Toer 1:
1 stokje in de 4e losse, 1 stokje in elke losse (48)
Toer 2:
3 losse (telt als stokje), 1 stokje in iedere steek (48). Wissel naar wit.
Toer 3:
1 losse (telt niet als steek), 2 vasten, sneeuwbal. *5 vasten, sneeuwbal*. Herhaal van * tot *
nog 6 keer en eindig met 3 vasten. (8 sneeuwballen). Wissel naar groen.
Toer 4 (als de witte kleur meeloopt):
1 losse, steek de naald in bij de steken van toer 2. Je maakt dus een langere vaste. Haak bij
de sneeuwballen steeds 1 vaste bovenop. (48 steken)
Toer 4 (als je na de sneeuwbal bent gewisseld naar groen):
1 losse, 1 vaste in iedere steek en bij de sneeuwbal 1 vaste bovenop. (48 steken)

PLACEMAT
Toer 5 t/m 8:
3 losse (telt als stokje), 1 stokje in iedere steek (48). Wissel na toer 8 naar rood.
Toer 9:
1 losse, 1 vaste in iedere steek (48). Wissel naar Yucca groen.
Toer 10 t/m 12:
3 losse (telt als stokje), 1 stokje in iedere steek (48). Wissel na toer 12 naar rood.
Toer 13:
1 losse, 1 vaste in iedere steek (48). Wissel naar Yucca groen.
Toer 14 t/m 16:
3 losse (telt als stokje), 1 stokje in iedere steek (48). Wissel na toer 16 naar rood.
Toer 17:
1 losse, 1 vaste in iedere steek (48). Wissel naar Yucca groen.
Toer 18 t/m 21:
3 losse (telt als stokje), 1 stokje in iedere steek (48).
We gaan nu weer een toer met sneeuwballen haken. Om deze aan de goede kant van het
haakwerk te krijgen, hechten we nu af. Je keert het werk zodat de sneeuwballen aan dezelfde
kant komende te zitten als bij toer 3. Als je wilt dat de witte kleur meeloopt, hecht je aan met
sneeuwwit. Gebruik je de andere manier? Hecht dan Yucca groen aan.
Toer 22:
1 losse (telt niet als steek), 2 vasten, sneeuwbal. *5 vasten, sneeuwbal* Herhaal van * tot * nog
5 keer en eindig met 3 vasten. (8 sneeuwballen). Wissel naar groen.
Toer 23 (als de witte kleur meeloopt):
1 losse, steek de naald in bij de steken van toer 21. Je maakt dus een langere vaste. Haak bij
de sneeuwballen steeds 1 vaste bovenop. (48 steken)
Toer 23 (als je na de sneeuwbal bent gewisseld naar groen):
1 losse, 1 vaste in iedere steek en bij de sneeuwbal 1 vaste bovenop. (48)
Toer 24 en 25:
3 losse (telt als stokje), 1 stokje in iedere steek (48). Hecht af en werk alle losse draadjes weg

PLACEMAT
De rand
Stap 1 (de bovenkant)
Hecht rechtsboven aan met Yucca groen in de eerste steek. Zorg dat het v-tje van de vaste
aan de goede kant van het haakwerk zit. Haak in iedere steek 1 vaste tot de een na laatste
steek van de toer. In de laatste steek haak je 1 vaste – 1 losse – 1 vaste om de hoek om te
gaan.
Stap 2 (de linkerzijkant)
Haak in iedere toer 1 vaste zodat er 25 steken aan de zijkant zitten. Een steek meer of
minder is geen ramp. Het belangrijkste is dat het haakwerk niet trekt en de steken goed zijn
verdeeld. In de hoek haak je 1 vaste – 1 losse – 1 vaste.
Stap 3 (de onderkant)
Haak in iedere losse van de opzetketting/lossenketting 1 vaste. Als je weer op de hoek bent
aangekomen, haak je weer 1 vaste – 1 losse – 1 vaste.
Stap 4 (de rechterzijkant)
Herhaal de tweede stap. Je hebt nu helemaal rondom gehaakt.
Een tweede toer
Ik heb zelf nog een tweede rand gehaakt door in elke steek 1 vaste te haken. Op de hoeken
haakte ik 2 vasten in de lossenruimte van de vorige toer. De toer eindigde ik met een halve
vaste en vervolgens heb ik afgehecht.

BESTEKBROEKJE
Introductie
De broekspijpen zijn in spiraal gehaakt. Het is dus
aan te raden om een steekmarkeerder te gebruiken.
Je sluit de toeren namelijk NIET.
Kreeftensteek
Dit zijn vasten die je de ‘verkeerde’ kant op haakt.
Je hecht aan met sneeuwwit. Je steekt de naald in
de steek rechts van je aanhechting. Sla de draad
om de naald en haal een lus op. Sla de draad weer
om en haal deze door allebei de lussen. Zo ga je
door.

BESTEKBROEKJE
Het patroon
Eerste broekspijp
11 lossen met rood en haaknaald 5 mm
Toer 1:
1 vaste in 2e losse en 1 vaste in iedere losse (10).
Toer 2:
Haak een vaste in de eerste steek om er een cilinder van te maken. Dit is tevens de
eerste steek van deze toer. Haak in de rest van de steken steeds 1 vaste (10)
Toer 3 t/m 10:
1 vaste in iedere steek. Hecht af
Tweede broekspijp
Herhaal toer 1 t/m 10, maar hecht NIET af.
We haken de twee delen aan elkaar:
- Leg de 1e pijp bovenop de 2e pijp.
- Steek de naald door de steek van de 1e pijp en
door de volgende steek van de 2e (net gehaakte pijp) en haak een vaste.
- Haak zo nog 3 vaste door beide delen.
Nu gaan we de hoogte in
Haak 1 vaste in de volgende steek van de linkerpijp en markeer deze. Dit is de 1e steek
van de toer. Haak in iedere steek 1 vaste van de linker broekspijp - 1 v in het midden –
1 vaste in iedere steek van 2e broekspijp en 1 vaste in het midden.
Toer 2 en 3:
Haak in iedere steek 1 vaste. Haak een halve vaste in de eerste steek en hecht af.
Hecht wit aan en haak rondom een randje wit in de kreeftensteek.

Fijne feestdagen
en een
gelukkig nieuwjaar!

