Kerst Wandhanger
Ontworpen door Mabel Gaiser
Het patroon en de foto’s zijn eigendom van Happiness with yarn en zijn enkel bedoeld voor
privégebruik. Deze mogen niet gekopieerd/gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
Vragen? Neem gerust contact met mij op,
happinesswithyarn@gmail.com
www.happinesswithyarn.com

Benodigdheden:
De grote wandhanger haak je dubbel draads, wil je dit niet doen met een begin en
einddraad uit één bol? kies dan voor 2 bollen per kleur.
De kleinere wandhanger haak je enkeldraads.
In principe kan je de grote én de kleine wandhanger haken met van elke kleur 1 bol garen
● 1 x Royal Zeeman licht grijs
● 1 x Royal Zeeman groen
● Haaknaald 8mm voor de grote wandhanger
● Haaknaald 4.5mm voor de kleine wandhanger
● stopnaald
● schaar
● tak
● optioneel stuk jutte touw

Belangrijk om te weten:
Je haakt elke toer van rechts naar links. Dus elke toer hecht je een nieuwe draad aan, en
aan het einde van de toer hecht je een draad af.
Je wisselt van kleur door de laatste doorhaal van je stokje met de nieuwe kleur te doen.
zie foto onderaan het patroon.

Tip:
Haak het patroon met dunner katoen op naald 2.5mm, maak bovenaan een lusje en je
hebt een tof kadolabel of hangertje voor in de kerstboom.
Of ga los met glitterdraad en haak je kerstboom met bijvoorbeeld ByClaire Sparkle.

Afkortingen:
l = lossen
stk = stokjes
Kleurwissel:

foto 1: de laatste doorhaal van je stokje van de vorige kleur doe je met de nieuwe kleur.
foto 2: haak het volgende stokje met de nieuwe kleur.
Copyright © 2018 - www.happinesswithyarn.com

De wandhanger is helemaal gehaakt met stokjes. Onderaan het uitgeschreven patroon staat
het haakschema waarin de kleurwissels staan aangegeven.
Toer 1
Haak 21 l
Toer 2
haak 2 l (telt als eerste stk), haak in de 3l van de haaknaald een stk, haak daarna in elke
steek 1 stk (21 stk) let op dat je op de juiste plek van kleur wisselt. Kijk voor de kleur wissels
en steken op het uitgetekende patroon onderaan. Hecht draad af.
Toer 3
Hecht nieuwe draad aan. 3l, 20 stk. (21 stk) let op dat je op de juiste plek van kleur wisselt.
Kijk voor de kleur wissels en steken op het uitgetekende patroon onderaan. Hecht draad af.
Toer 4 -20
Herhaal toer 3, let op dat je op de juiste plek van kleur wisselt. Kijk voor de kleur wissels en
steken op het uitgetekende patroon onderaan.
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Volg onderstaand patroon voor de kleur wissels, elk vakje is 1 stokje. Als je van kleur
wisselt doe je dit door de laatste doorhaal van je stokje te doen met de nieuwe kleur.
Haak van rechts naar links, keer je werk niet maar hecht elke toer nieuwe draden aan.

Copyright © 2018 - www.happinesswithyarn.com

Als alle toeren zijn gehaakt en alle draden zijn afgehecht maak je onderaan de wandhanger
de slierten. Knip 21 draden af van 30cm, sla deze dubbel en knoop deze onderaan je
wandhanger. Om elke lossen 1 sliert.

Zoek buiten een mooie stok, maakt deze schoon en naai de wandhanger aan de stok.
Knoop een stuk jutte touw ( of ander garen/touw) met begin en eind aan de stok zodat je de
wandhanger kan ophangen.
En klaar is de kerst wandhanger!
Heel veel haakplezier ervan
en hele fijne feestdagen.
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