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Knutselidee

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigd materiaal:
wolresten

Benodigd gereedschap:
haaknaald, schaar, naald, 
strijkijzer

Klavertje vier haken

Veel geluk!Veel geluk!



N° 103.881

©
 A

du
is

com

y
y
y
y
y
y
y
y
y

Knutselidee

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Wol resten en haaknaald bij de hand? Perfect!
Dit klavertje vier brengt een glimlach op het gezicht van de ontvanger en brengt geluk!

Tip: Een geluksklavertje hoeft 

niet altijd groen te zijn! 

Neem wol resten en maak 

felgekleurde klavertjes!

l. = losse steekkst. = kettingsteekdubb.stk. = dubbel stokje
v. = vaste steek

1. Zet 6 l. op en sluit deze met een kst. tot een ring.
2. Bladeren: 4 l. voor het eerste dubb.stk. in de ring haken, 

4 l., 1 kst in de ring haken.
3. Voor een echte geluksklaver: maak op deze manier 4 

klaverblaadjes!
4. 11 l. voor de steel opzetten. 10 v. in de l. haken (de 1e v. 

in de 2e l. van de naald uit haken).
5. Met 1 kst. in de ring het haakwerk eindigen.
6. De draden op de achterzijde afhechten. 
7. Geluksklaver strijken. 

Ontwerpideeën:

Gebruik het klavertje vier als een geschenkhanger aan een pakketje!
Naai op placemats, etuis, mutsen, handschoenen, tassen etc.
Nieuwjaarswens: Bevestig hem met een mooi lint aan een champagnefl es.
Maken met verf en papier een mooi schilderij en plak het klavertje vier op.
Verdeel meerdere klavertjes als decoratie op de eettafel.
Zet een paar takken in een vaas en hang de klavertjes hieraan op.
Naai het aan het uiteinde van een breed stuk lint - klaar is je boekenlegger!
Breng een sleutelhanger aan en bevestig de hanger aan je sleutel, de schooltas, 
handtas, rugzak, etc.

Klavertje vier haken




