Sneeuwvlok haken
5 puntige sneeuwvlok

Benodigdheden:
(eco) katoen garen
haaknaald nr 3 of bijpassend bij het garen
patroon
schaar

Let op!
Getekend is het centrum van de sneeuwvlok en 1 van de 5 punten!
Begin
Haak 5 lossen en sluit de ring. Haak 6 lossen en zet vast in de ring met een dubbel stokje. Haak 2 lossen en
zet vast met een dubbel stokje. Haak weer twee lossen en zet vast met een dubbel stokje. Herhaal tot het
einde en tot je totaal 10 stokjes hebt gehaakt. Sluit de toer met twee lossen en 1 halve vaste.
Vervolg
De volgende toer bestaat uit het haken van 7 lossen, vastzetten in het midden van het onderliggende
dubbele stokje, twee vasten haken, weer 7 lossen en vastzetten op het volgende onderliggende stokje. Haak
zo de toer rond.
De volgende toer word gehaakt in de 5 punten/lussen die nu zijn ontstaan. De punt: 2 vasten, 3 stokjes, 3
dubbele stokjes, 3 stokjes en 2 vasten in 1 lus. (zie tekening) Haak de volgende steek (halve vaste) tussen de
onderliggende twee vasten en herhaal de punt. Haak tot je 5 punten hebt.
Voor de puntjes op de sneeuwvlok haak je picots.. Volgende toer: Op elke steek die je nu tegenkomt haak je
halve vasten. Op de plek waar staat aangegeven dat je een picot moet haken, haak je een picot. (Zie ook de
tekening) De eerste picot begint dus op het eerst stokje in de punt, om de twee steken haak je een picot.
(Een picot bestaat vaak uit 3 lossen die je weer sluit in de eerste lus van de picot)

Nu is je sneeuwvlok klaar! Alleen de draadjes nog weg werken en voila!
Nog een extra tip! Strijk je sneeuwvlok voor een extra mooi resultaat! Succes en veel plezier met maken!

Met creatieve groet,
Willemien
Mientjes breidomein

