Structuur Droombloem
Ontworpen door Lianka Azulay 2016
Geïnspireerd door Bonita Patterns, de geduldigste en m eest m otiverende pa troongoeroe:…….. Janet Sm ith. Haar m antra: “Check de afm eting, check de afm eting…
ohhhm m m m m m m ..”

NB: Lezers vragen waar ze het patroon kunnen vinden voor de deken onder de bloemen. Dit is één van mijn
k ooppatronen (dit het helpt mij in de kosten van deze blog). Het is een nieuwe techniek die ik ontwikkelde namelijk
“Reliëfhaken”, die de structuur en diepte van Aran breien vertaald.
U kunt het kooppatroon hier vinden: Reliëf Madeliefjesdeken.
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Benodigde materialen:






1 bol of Bonita Yarns Dream Baby in de kleur Summer Flower (sport weight); 100% acryl (360 meter/100 g).
U kunt dit garen kopen bij www.bonitapatterns.com
Haaknaald maat 3.75 mm
Steekmarkeerders
Stopnaald
Schaar

Afkortingen:
Begin – beg
Herhaal – herh.
Alleen achterste lus - AL
Alleen voorste lus – VL
Losse – l.
Lossenboog - lbg
Halve vaste - hv
Vaste – v.
Dubbel stokje – dst.
Driedubbel stokje – ddst – draad 3 keer om haaknaald slaan, steek de haaknaald in de aangegeven steek, *
omslaan en haal lus door 2 lusjes op de naald *, herhaal *-* 4x.
Reliëfstokje voor - rstv: draad omslaan, steek de haaknaald in om de steek van de vorige toer, draad omslaan
en haal een lus omhoog achter de steek langs, omslaan en haak het stokje af.
Afmeting proeflapje:
De afmeting is niet belangrijk voor dit project (ik denk dat je hier heel blij mee zult zijn!)
PATROON
4 l., sluit met hv in eerste l. om een ring te maken of gebruik de magic ring. U kunt een goede fototutorial van
de magische ring hier vinden: http://www.craftsy.com/blog/2013/09/demystifying-the-magic-ring/
Toer 1: 1 l. (beg l. telt niet als steek), 6 v. in ring, sluit met een hv in eerste v.. – (6 v.).
Toer 2: 1 l., (v., ddst) in elke v. tot einde, sluit met een hv in eerste v. – (6 v., 6 ddst).
Toer 3: 1 l., ddst in eerste v., (v., ddst) in volgende steek, v. in volgende v., (ddst, v.), *ddst in volgende steek,
(v., ddst), v. in volgende st, (ddst, v.) in volgende steek* twee keer, sluit met een hv in eerste ddst. – (18
steken).
Toer 4: 1 l., haak alleen in voorste lus (VL), v. in eerste steek, 6 l., v. in zelfde steek, * (v., 6 l., v. in volgende
steek), herh. van * rondom, sluit met een hv in eerste v. – (36 v. + 18 6-lbg = 54 sts).
Toer 5: 1 l., haak alleen in achterste lus (AL), van toer 3, * v. in volgende steek, 4 l., dst in zelfde steek, 3 l.
(telt als st.), 7 rstv rond steek van dst, herh van * rondom, sluit met een hv in eerste l. van de toer (onderkant
van het eerste blaadje. Zie foto 1 en 2), hv in volgende 3 l. (zie foto 3). – Er zullen 18 blaadjes gemaakt worden
(zie foto 4).
Toer 6: Deze laatste toer is alleen om de blaadjes te ordenen en vast te zetten (zie foto 4). * werk achter de
blaadjes, 2 l., v. in volgende 4-lbg van het volgende blaadje, herh. van * rondom (zie foto 5). Afhechten en alle
einden wegwerken.
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(Foto 1) – 1e l. van de toer van eerste blaadje

(Foto 2) – hv in 1e l.

(Foto 3) – hv in volgende 3 l.

(Foto 4) – Blaadjes vóór de laatste toer. Aan het
eind van de toer is dit hoe de blaadjes eruit zien.

(Foto 5) – Haak achter de blaadjes, 2 l., v. in volgende
4-lbg van volgend blaadje.

Achterkant nadat toer 6 klaar is.
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Bonita Patterns raadt aan:

Get 10% off with code

bonitalovesfurls
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