Door Christina Hadderingh
van

Materialen
Restjes Drops Paris garen in verschillende kleuren
Ongeveer 3 ballen Drops Paris wit (afhankelijk van hoe strak of los je haakt, heb je nog een 4de bal
nodig)
4 mm haaknaald
Wolnaald
Schaartje
Afkortingen
L
ST
STK
SK
V

losse
stokje
steek
sla over (skip)
vaste

Gebruikte steken
Losse
Vaste
Halve vaste
Vaste
Stokje
Staande steek
Notities
-

De eerste 5 rondes worden met restjes kleuren gehaakt. De 6e ronde wordt met wit gehaakt.
Ik gebruikte deze methode voor het samenhaken:
http://www.craftpassion.com/2014/06/flat-slip-stitch-granny-join.html/2
Voor het samenhaken moet je de 1-losse ruimte van de windmolen square overslaan
Elke nieuwe ronde start je met een staande steek
Dit tafel kleedje heeft twee verschillende squares: een windmolen en een vaste square
Elke ronde wordt afgewerkt met de wolnaald zoals Wink gebruikt in haar standaard mandala
patroon: http://www.acreativebeing.com/patterns/mandala-nl/
Het is aan te bevelen dat je je squares blocked voordat je ze samen haakt en dat je daarna
het hele kleedje nog een keer blocked.

Afmetingen
5x3squares = 76x45 cm na blocken
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Patroon
'Windmolen' granny square patroon (maak 10)
Ronde 1: begin met magic loop, 3 l (dit telt als 1 stk) , 9 st (10 stk)
Ronde 2: begin met staand st, 2 st in elke stk (20 stk)
Ronde 3: Start in een stk:*3 st in eerste stk, 2 l , 3 st in volgende stk (eerste hoek gemaakt), 1 l, sk 1, 3
st in volgende stk, 1 l, sk 1* herhaal tot eind (4 hoeken gemaakt)
Ronde 4: Start in een 2-losse ruimte:*[3 st, 2 l, 3 st in 2-losseruimte], 1 l, 2 st in 1-losse ruimte, 1 st in
volgende 3 stk, 2 st in 1-losse ruimte, 1 l* herhaal tot eind
Ronde 5: Start in een 2-losse ruimte:*[3 st, 2 l, 3 st in 2-losseruimte], 1 l, 2 st in 1-losse ruimte, 1 st in
volgende 7 stk, 2 st in 1-losse ruimte, 1 l* herhaal tot eind
Ronde 6: Start in een 2-losse ruimte:*[3 st, 2 l, 3 st in 2-losseruimte], 1 l, 2 st in 1-losse ruimte, 1 st in
volgende 11 stk, 2 st in 1-losse ruimte, 1 l* herhaal tot eind

Vaste granny square patroon (maak 5)
ronde 1: zelfde als windmolen square
ronde 2: zelfde als windmolen square
ronde 3: Start in een stk: *3 st in eerste stk, 2 l, 3 st in volgende stk (eerste hoek gemaakt), sk 1 stk, 3
st in volgende stk, sk 1* herhaal tot eind (4 hoeken gemaakt)
ronde 4: Start in een 2-losse ruimte (hoek): *[3 st, 2 l, 3 st in hoek], sk 1, 1 st in volgende 7 stk, sk 1*
herhaal tot eind
ronde 5: Start in een 2-losse ruimte (hoek): *[3 st, 2 l, 3 st in hoek], sk 1, 1 st in volgende 11 stk, sk 1*
herhaal tot eind
ronde 6: Start in een 2-losse ruimte (hoek): *[3 st, 2 l, 3 st in hoek], sk 1, 1 st in volgende 15 stk, sk 1*
herhaal tot eind
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Samenhaken
Belangrijk: als je een vaste square samenhaakt met een windmolen square moet je de 1 losse ruimtes
van de windmolen square overslaan.
Leg je squares neer om te bepalen waar elke square komt. Begin met samenhaken van de langste rij
(horizontaal):
1. Pak de eerste 2 squares en leg ze tegen elkaar met de verkeerde kanten op elkaar
2. Begin met een schuifknoop op je haaknaald en haal de haaknaald door de tweede losse van de 2losse ruimte van beide squares, maak een hv (haal het garen door beide steken)
3. Herhaal dit met elke stk door de haaknaald in de achterste lussen van je squares the steken. Als je
de hoek bereikt van je squares maak je een hv door de eerste losse van de 2-losse ruimte van beide
squares.
4. Pak twee nieuwe squares en haak ze samen in de tweede losse van de 2-losse ruimte.
5. Ga verder met samenhaken totdat je 5 squares aan elkaar hebt. Herhaal de stappen voor de
tweede rij, zodat alle squares horizontaal aan elkaar gehaakt zijn.
6. Nu moet je de squares nog verticaal aan elkaar haken: volg dezelfde stappen als hierboven. Als je
bij een kruispunt komt werk je over de hv’s en haak je de lossen samen van de 2-losse ruimtes die
nog niet gehaakt zijn.
Border patroon
Begin in een hoek van het tafel kleedje: maak 2 v, 2 l, 2 v in de hoek. Maak 1 v in elke stk en 1 v in
elke 1-losse ruimte.
1. Als je bij een kruispunt komt: maak 1 st in de 2-losse ruimte van de square
2. Haak 1 l en maak een st in de volgende 2-losse ruimte van de volgende square
Herhaal deze stappen tot het eind
Block het tafelkleedje tot de juiste grote en je bent klaar!
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