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N°101.654 - Liefdevolle geluksbrengers
Knutselidee

Materialen:
wol van katoen in lichtgroen, rood en wit
haaknaald 2,5 mm
satijnen lint

„behendige vingers“
kennis van verschillende 
haaksteken

Klaverblad

Hart

geluksbrengersLiefdevolle
Moeilijkheidsgraad:

benodigde tijd:

gemiddeld

ca. 1/2 uur

5 LS met lichtgroene wol opzetten, met 1 KS naar de ring sluiten en als volgt in 
de ring haken:
Voor de bladeren 4 LS voor het eerste DS haken, 4 LS, 1 KS in de ring haken - dat 
alles nog 3 keer herhalen. Voor de steel 11 LS opzetten en op de LS-ketting 
10 VS haken, Daarbij de 1 VS in de 2 LS van de naald uit, 1 KS in de ring haken. 
Daarna glad strijken.

4 LS in rood opzetten, met 1 KS naar de ring sluiten en in ronden haken.
1ste ronde: 3 LS, 4 DS, 3 ST, 2 DS, 3 ST, 3 DS haken, 3 LS, 1 KS in de ring haken.
2de ronde: 3 LS, elk 2 VS in de DS, steeds 1 VS in het ST, steeds 2 VS in de ST, 
steeds 1 VS in de ST, steeds 2 VS in het DS, 3 LS, 1 KS in de ring haken.
Daarna glad strijken. 
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Vliegenzwam
Hoed
2 LS in rood opzetten en VS in de rijen haken. Aan het einde van elke rij 
een draai-LS haken.
Rij 1:  2 VS in de 2de LS van de naald uit.
Rij 2-9:  In elke R steeds 2 VS in de eerste VS – 10 VS.
Na de 9de rij de draad niet afknippen, maar de hoed van de padden-
stoel nog met 1 rij VS omhaken, daarbij aan de rondingen steeds in op 
dezelfde insteekplaats haken.

Afkortingen:
DS = dubbel staafje

VS = vaste steek (steken)
KS = ketting steek (stenen)

LS = losse steek (steken)
R = rij(en)

ST = staafje(s)

TIP:
Geweldige eff ecten onstaan als je rocailles of pailletten 

op de geluksbrengers naait!
Voet
10 LS in wit opzetten en in rijen VS haken.
Rij 1:  1 VS in de 2de LS van de naald uit, 8 VS – 9 VS, 1 keerpunt-LS.
Rij 2:  9 VS. De draad niet afknippen, de voet nog met 1 ronde omhaken, 
daarbij aan de korte zijden elk 3 VS in een insteekplaats haken. De ronde 
met 1 KS in de 1ste VS sluiten.

Stippen (3x haken)
2 LS in wit opzetten en 5 VS in de 2de LS van de naald uit haken.
De ronde met 1 KS in de 1ste VS sluiten.
De stippen volgens afbeelding op de paddenstoel hoed naaien, hoed en 
voet aan elkaar naaien.
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