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Het strikje bestaat uit een rechthoek die dichtgenaaid of dichtgehaakt wordt tot een koker. Daarna
wordt er wol rond de koker gewikkeld zodat de koker de vorm van een strik krijgt. Je kan het strikje
gebruiken als halsketting, broche of haarspeld.
Materiaal:






Haaknaald 3mm
1 bol garen (vb: Schachenmayr Catania)
schaar
naald
overig materiaal om een halsketting, broche of haarspeld te maken

In het patroon staat het aantal steken om een strikje voor een halsketting te maken.
Broche: 30 opzetlossen ipv 40, haak 1 toer minder (dus 6 toeren ipv 7)
Haarspeld: 60 opzetlossen ipv 40, haak even veel toeren als bij de halsketting.

De rechthoek:
1e toer: zet 40 lossen op
2e toer: De laatste 3 lossen die je gehaakt hebt tellen als je eerste stokje. In de 4e losse vanaf de
naald haak je een stokje. Daarna haak je in elke losse één stokje.
3e – 7e toer: Haak 3 lossen (telt als eerste stokje), draai je werk om en in het voorlaatste stokje van
de vorige toer haak je een stokje. Daarna haak je boven elk stokje van de vorige toer een stokje.
Opgelet: bij elke toer begin je met 3 lossen die tellen als eerste stokje, in de bovenste losse haak je
dus telkens ook een stokje zodat je altijd even veel steken per toer hebt.
Haak de rechthoek dicht met halve vasten zodat je een koker krijgt. Uiteraard kan je dit ook
dichtnaaien. De naad waar de rechthoek dichtgehaakt is zal niet zichtbaar zijn, aangezien we hier
wol rond gaan wikkelen. Knip ongeveer 60cm wol af en wikkel dit rond het midden van de koker
zodat je een strikvorm krijgt. Naai alles met een paar steekjes aan de achterzijde vast zodat alles
op zijn plaats blijft zitten.
Om een halsketting te maken heb je een ketting nodig, 2 ringetjes om de ketting vast te maken aan
het strikje, eventueel een sluiting voor een halsketting (niet nodig als je een vrij lange ketting wilt)
en een tang om alles aan elkaar vast te zetten.
Voor de broche of haarspeld kan je een brochespeld of haarspeld op de achterkant van het strikje
naaien.
Materialen voor halskettingen, brochespelden en haarspelden vind je sowieso in alle
knutselwinkels waar je materialen kan kopen om juwelen te maken.

