Kroontje haken Koningsdag
Haak een feestelijk kroontje voor koningsdag! Wat is er nu leuker dan je eigen decoratie te
haken voor Koningsdag? Haak hem in het oranje, of voor een andere gelegenheid in jouw
favoriete kleur!

Je hebt nodig:
Garen, 1 bol (ik gebruik Onion organic cotton)
Haaknaald 2,5 of 3 en 3,5
Schaar
Houtlijm ( voor de versteviging)
Handdoek

Werkwijze:
Zie ook tekening
Begin met het opzetten van 84 lossen met haaknaald 3,5. Sluit de ring. Let erop dat de draad niet
gedraaid is!
Ga over op haak naald 2,5 of 3, net wat je prettig vind. Ik werk graag fijn, en gebruik haaknaald 2,5.
Haak drie toeren halve stokjes. (Sluit wel elke toer met een vaste, voordat je aan een nieuwe toer
begint)
Haak 3 lossen op de vaste die je net hebt gemaakt. Haak een stokje in de steek ernaast. 1 losse. Sla 1
steek over. Haak in de volgende steek een stokje, herhaal dit in de steek ernaast.( zie ook tekening)
Haak tot je weer bij het begin bent.
Haak twee vasten in de volgende twee steken. Haak nu steeds twee groepjes stokjes gevolgd door 3
lossen. (zie tekening) Eindig de toer door weer te sluiten met een vaste.
Volgende en laatste toer: Haak een vaste in de lus. Haak vandaar uit 3 lossen, gevolgd door 3 stokjes.
Haak 3 lossen en een groepje van 4 stokjes allemaal in dezelfde lus. (zie tekening)
Haak zo in het rond en sluit de toer met een vaste. Werk alle losse draadjes weg.

Het haak patroon
Je leest een haak patroon altijd van links naar rechts. Let op! Dit is slechts een gedeelte van het
patroon. Ik ga ervan uit dat je al enige ervaring hebt met haken.
Dit patroon is eigendom van Mientjes breidomein. Het betreft hier een intellectueel eigendomsrecht en mag zonder onze toestemming
niet verveelvoudigd, gekopieerd, gewijzigd, verspreid of gepubliceerd worden, tenzij daar een wettelijke uitzondering voor bestaat.

De omtrek van het kroontje is ongeveer 12 cm. Dit is een geschikte maat voor een kind. Met een paar
bobbi pins kun je het ook in je eigen haar vast zetten.
Wil je een groter kroontje haken? Haak dan 114 lossen en volg verder het patroon.
Tip!
Om het kroontje te verstevigen gebruik ik houtlijm.
Dit werkt zo: Neem een bakje wat groot genoeg is om je kroontje in onder te dompelen. Vul het met
warm water en houtlijm. De verhoudingen moeten ongeveer 50/50 zijn. Voor de helft warm water en
voor de helft houtlijm. Het bakje hoeft niet tot de rand toe vol, maar gebruikt wat je denkt nodig te
hebben voor het kroontje. Het katoen zuigt zich immers vol.
Leg het kroontje in het bakje en dompel het in het mengsel van water en houtlijm. Zorg ervoor dat
alle delen van het kroontje met het mengsel bedekt worden, desnoods kneed je het mengsel in het
kroontje.
Als alles bedekt is met het mengsel, haal je het kroontje uit het bakje en leg je het op een handdoek.
Dep het een klein beetje, zodat het overtollige mengsel er af is. Leg het kroontje in de juiste vorm
neer, of gebruik een mal waar je het op spant. Laten drogen! Na een halve dag in de buurt van een
warmte bron moet het kroontje klaar zijn en is het klaar voor gebruik!
Veel succes, en vergeet je creatie niet te delen!

Lieve groet,
Willemien
Mientjes breidomein

Bij vragen en/of opmerkingen mail naar: info@mientjesbreidomein.nl
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