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Gehaakt mandje
Dit gehaakte mandje is een bijzonder creatieve tafeldecoratie,
die in de meest uiteenlopende patronen, kleuren en variaties kan
worden gehaakt. Hierbij kent de creativiteit geen grenzen. Het handige
wolmandje is ook ideaal als een broodmand, fruitmand en
geschenkverpakking. Maar nu eerst aan de slag!

De bodem van het mandje wordt als een cirkel in vaste steken gehaakt.
Hierbij een draadring leggen (lus van wol) en om deze ring 6 vaste steken haken. De draadring wordt samengetrokken en de ronde met een kettingsteek
gesloten.
Vanaf nu worden in elke ronde nieuwe steken
gemeerderd. Opdat de overgangen tussen de
afzonderlijke ronden later niet zichtbaar is en een
spiraalachtige optiek ontstaat, wordt de haaknaald steeds in de onderste schakel van de steek
ingestoken.

1e ronde:

in elke steek 2 v. haken.

2e ronde:

in elke steek 2 v. haken.

3e ronde:

in elke 2e steek 2 v. haken.

4e ronde:

in elke 3e steek 2 v. haken.

5e ronde:

in elke 4e steek 2 v. haken.

6e ronde:

in elke 5e steek 2 v. haken.

7e ronde:

in elke 6e steek 2 v. haken.

8e ronde:

in elke 7e steek 2 v. haken.

9e ronde:

in elke 8e steek 2 v. haken.

In totaal zijn er 62 steken.
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Gehaakt mandje
Tussendoor moet het haakwerkje echter af en toe plat worden gelegd. Als de rand gaat golven, moet
het aantal meerderingen worden verminderd, als de rand omhoog krult, moet het aantal steken worden
vermeerderd.

De laatste rij van de bodem van de mand wordt in halve stokjes (omslag – insteken
– alle 3 de draden in een keer door de lus halen) zonder meerdering werken.

Om een mooie kant voor de
rand te krijgen wordt 1 ronde
reliëfstokjes zonder meerdering
in de laatste rij gehaakt. (Draad
halen in de lengterij van het
halve stokje, insteken en een
normaal stokje haken).

De volgende ronden worden in halve stokjes gehaakt.
Afhankelijk van de gewenste hoogte – hier zijn het 3 ronden.
De afwerkrand in kreeftsteken haken
(= vaste steek achterwaarts van links naar rechts haken).
Draad afknippen en afhechten.
Een satijnen lint inweven en een strik binden.
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