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Bloem met steel en blaadjes

Bloem met steel en blaadjes
AmiFan

Niveau haken

Auteursrechten


1 ster: Beginners. Gebruik makend van basis steken. Minimale
afwerking door aan elkaar naaien.
2 sterren: Basissteken, herhalend patroon, simpele kleurveranderingen, simpele afwerking.

Het is toegestaan een
link te maken naar dit
patroon. Het is wel
netjes om het even te
melden.

3 sterren: gevarieerde technieken, zoals kleurpatronen, harig garen
gebruik, wat meer variatie en techniek in de afwerking.
4 sterren: Pittig patroon, veel verschillende technieken en weinig
herhalingen, meerdere kleuren en garen gebruik, fijn draad, kleine
haaknaalden, gedetailleerde afwerking.

Dit patroon mag niet
verkocht worden. De
creaties die je met dit
patroon maakt mag je
wel verkopen.
Andere patronen van
AmiFan zijn te vinden
op Raverly waar mijn
naam is AmifanDutch.
Of op mijn blog:
http://cute-

Uitleg afkortingen
L= losse

V= vaste

amigurumi.blogspot.nl

st = stokje

2v in v = 2 vasten in één steek haken
2vs = 2v samen haken / minderen.
mg = magic cirkel

Heb je vragen of
feedback over dit
patroon, voel je vrij om
contact met me op te
nemen via
amifan01@gmail.com

* * = herhaal wat tussen de * staat
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Benodigdheden

Rij 3: keer je werk om, haak 3 lossen, 1 stokje in
het zelfde stokje van rij 2 en 1 stokje in de
volgende (3)



Katoen in de kleur van je bloem



Katoen in de kleur groen – voor steel en

Rij 4: keer je werk om, haak 3 lossen, 1 stokje in
hetzelfde stokje van rij 3, 1 stokje in volgende

blaadjes

stokje en 2 stokjes in de laatste steek (5)



Haaknaald 2,0 of 2,5 mm



Draad voor het verstevigen van de steel

Rij 5: keer je werk om, haak 3 lossen, 1 stokje in



Stampers in passende kleur bij bloem

hetzelfde stokje van ij 4, 1 stokje in de volgende 3



Borduurnaald – voor vastzetten van bloem

steken, 2 stokjes in de laatste steek (7)

aan steel en blaadjes aan steel


Schaar



Optioneel: houtlijm, ducktape of pleisters

Rij 6: keer je werk om, haak 3 lossen, 1 stokje in
volgende 6 steken (7)
Rij 7: keer je werk om, haak 3 lossen, 1 stokje in 4

Patroon bloem

steken, 2 stokjes samen haken in de laatste 2
steken (6)
Rij 8: keer je werk om, haak 3 lossen, 1 stokje in 3
steken, 2 stokjes samen haken in de laatste 2
steken (5)
Rij 9: keer je werk om, haak 3 lossen, 1 stokje in 2
steken, 2 stokjes samen haken in de laatste 2
steken (4)
Rij 10: keer je werk om, haak 3 lossen, 1 stokje, 2
stokjes samen haken in de laatste 2 steken (3)
Rij 11: keer je werk om, haak 3 lossen, 2 stokjes
samen haken in de laatste 2 steken (2)
Rij 12: haak 3 lossen, zet deze vast op de bovenste

Rij 1: Haak 10 lossen en haak deze dicht met

steek en haak dan halve vasten langs de rand

halve vaste in 1e losse (je hebt nu een cirkel)

terug naar beneden, naar rij 1 – de cirkel met
lossen.

Dit is de basis waarop je 5 bloemblaadjes gaat
haken. Dit doe je door heen en weer te haken.

Herhaal het blad 4x (rij 2 tot 12 op de volgende 2
lossen van de cirkel.

Rij 2: start met 3 lossen(=1 stokje), en haak dan 1
e

stok in de 2e losse van ronde 1.
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Je hebt nu vijf blaadjes. Hecht het draad af, maar
laat voldoende draad hangen om de cirkel te
kunnen aantrekken en de bloem vast te zetten aan
de steel.

Rij 3: wissel van kleur - haak achtereenvolgens in
elke steek van rij 2: 1 v, 1 stokje, 4x dubbel stokje,
2 stokjes, 3v in laatste steek.
Rij 4: haak terug aan de andere kant van rij 2 (Let
op: in de buitenste lus van elke halve vaste) 2
stokjes, 4 x dubbel stokjes, 1 stokje, 1 vaste, en
sluit af met 1 halve vaste in eerste steek van rij 3.
Rij 5: (steeltje) haak 5 lossen, keren, haak vanaf 2e
losse 4 halve vasten terug en hecht af.

Bloem in elkaar zetten
Als je gebruik maakt van stampers zet deze dan
vast met de draad die

Blaadjes

je over hebt gehouden
bij het haken van de
bloem. Hierdoor valt
het minder op. Ik heb
de stampers
dubbelgevouwen
(zodat alle stampers
naar boven wijzen en
deze klem getrokken toen in de rij 1 van de bloem
dicht trok (door heen en weer te gaan met naald
en draad). Nog een paar extra steekjes tussen door

Pak de kleur groen en haak blaadjes. Ook dit
bestaat uit rijen en moet je elke rij keren. Laat

en daarna de bloem op de steel vastgezet. (zie
verderop in het patroon)

genoeg draad hangen aan begin, zodat je hiermee

Als het draad niet stevig genoeg is voor de bloem

kunt vastzetten aan steel. Als je rij 1 in een andere

(topzwaar) dan kan je ook kiezen voor

kleur haakt krijg je een soort stokje in het midden.

satéprikkers.

Rij1: haak 10 lossen
Rij 2: begin in de 2e losse vanaf de haaknaald. hv
in elke steek (9)
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Steel
De steel is groen, net als de blaadjes.
Ik heb de steel om een ijzerdraad gehaakt. Zet het
katoen vast met een knoopje en haak vasten
rondom het ijzerdraad.

Pak de draad onderlangs op.

Je kan het ijzerdraad ook gewoon omwikkelen
met garen. Vastzetten kan je doen met houtlijm.
Dit droogt kleurloos op.
Knip het ijzerdraad af op de gewenste lengte. Als
je zijtakjes wil maken met meerdere blaadjes zet
maak dan eerst de vorm van ijzerdraad. Zet de
En haak hem af aan de bovenkant.

losse delen aan elkaar met Duck tape / stevig
plakband of pleisters en ga er daarna omheen
haken.
Buig de bovenkant van het steeltje door de bloem.

Wees consequent met boven of onderlangs haken.
Hierdoor krijg je een mooie lijn.
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Wikkel het groene draad eromheen zodat je geen
ijzerdraad meer ziet. Zet dit vast met een knoopje
of met houtlijm.

Als het draad niet stevig genoeg is voor de bloem (topzwaar)
dan kan je ook kiezen voor satéprikkers.

Naai de blaadjes vast aan de steel en takjes.
Buig het einde van de steel ook om en draai de
draad erom heen en zet vast met houtlijm

Dit is een kleine bloem en steel. Net als een
corsage. Maar jij bepaald hoe lang je je steel wilt
hebben.
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