HERFSTBLADEREN
© Linda Permann
Vertaling door Charami.com

DISCLAIMER:
Dit patroon behoort toe aan Linda Permann
(http://www.craftstylish.com/profile/LindaPermann). Ik heb dit patroon enkel van het
Engels naar het Nederlands vertaald.
Hier en daar plaatste ik in het patroon enkele tips/opmerkingen die ik belangrijk vind om te
weten. Doe met deze tips wat je wilt. Anders is het patroon een zo letterlijk mogelijke
vertaling van Linda Permann’s originele patroon.
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BENODIGDHEDEN

− Kleine hoeveelheden wol in herfstkleuren
− Bijhorende haaknaald
Dikte van de wol maakt niet zoveel uit. Met verschillende diktes kan je verschillende
groottes van bladeren maken, wat het ook realistischer maakt!

AFKORTINGEN
d.STK =

Dubbel stokje

HV

Halve Vaste

=

h.STK =

Half Stokje

L

=

Losse

MIN

=

onzichtbaar minderen = haak twee vasten samen

MR

=

Magische ring

STK

=

Stokje

V

=

Vaste

EXTRA UITLEG STEKEN
Op een bepaald moment vereist het patroon het haken van een PICOT.
Bij een PICOT haak je eerst 3 losse. Dan haak je een halve vaste in de 3de losse van de haak.
Hier kan je een schematische voorstelling zien:

Fig 1: Picot: Haak 3 lossen

Fig 2: Picot: Haak HV in 3de L van haak

En hier een goede YouTube video die de PICOT demonstreert:
http://www.youtube.com/watch?v=hE3V4uvkGp0
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RONDE 1:
Haak 4L.
In de 4de L van de haak, haak je nu 11 STK. Verbind met een HV in de top van de beginnende
ketting.
De eerste 3 lossen zijn eigenlijk gelijk aan het eerste stokje. Deze ronde telt dus eigenlijk 12
stokjes!
RONDE 2:
Haak 6L,
HV in 3de L van haak (= picot),
STK in eerste steek,
2 STK in elk van de volgende 2 steken,
In volgende steek haak je: (STK, 5L, V in 2e losse van haak en V in elk van de volgende 3 L om
de steel te vormen, STK),
2 STK in elk van de volgende 2 steken,
in volgende steek haak je: (STK, picot, STK),
in volgende steek haak je: (V, h.STK),
in volgende steek haak je: (STK, picot, STK),
in volgende steek haak je: (h.STK, STK, d.STK, picot, d.STK, STK, h.STK),
in volgende steek haak je: (V, picot, STK),
in laatste steek haak je: (h.STK, V).
Verbind met een HV in de 3de L van deze ronde.
Bind af en weef de eindjes in.

RONDE 2 STAP PER STAP:
Steek 1 van 12:
Haak 6 lossen en haak dan een halve vaste in de 3de losse van de haak. De eerste 3 gehaakte
lossen doen dienst als een stokje om je ronde te beginnen. De volgende 3 lossen met de
halve vaste in de 3de losse is een picot.
In de eerste steek haak je dan nog een stokje.

Steek 2 van 12:
Haak 2 stokjes in steek 2
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Steek 3 van 12:
Haak 2 stokjes in steek 3

Steek 4 van 12:
In deze steek zal de steel van het blad worden gevorm. Je moet dus een heleboel steken in
DEZELFDE steek haken:
Begin met een stokje.
Haak dan 5 lossen. Haak dan in de tweede losse van de haak een vaste en in elk van de
overige lossen. In totaal haak je nu 4 vasten in de lossen zoals je zou doen als je in rijen in
plaats van ronden zou werken. Hiermee heb je het steeltje van je blad gevormd.
Nog steeds in steek 4, haak je nog een stokje.

Steek 5 van 12:
Haak 2 stokjes in steek 5

Steek 6 van 12:
Haak 2 stokjes in steek 6

Steek 7 van 12:
In steek 7 haak je eerst een stokje, dan een picot en dan nog een stokje

Steek 8 van 12:
In steek 8 haak je een Vaste en een half stokje

Steek 9 van 12:
In steek 9 haak je een stokje, een picot en nog een stokje

Steek 10 van 12:
In steek 10 haak je in totaal 7 verschillende steken. Dit is de TOP van je blad.
Begin met een half stokje, stokje, dubbel stokje, picot. De picot die je net hebt gehaakt is de
eigenlijke top van je blad.
Nog steeds in steek 10 herhaal je nu dezelfde steken maar in omgekeerde volgorde. Haak
dus eerst een dubbel stokje, gevolgd door een stokje en een half stokje.
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Steek 11 van 12:
In steek 12 haak je een vaste, picot en stokje

Steek 12 van 12:
Hier haak je een half stokje en een vaste.
Om de ronde te beëindigen sluit je deze af met een halve vaste in de derde losse die je in het
begin van deze ronde hebt gehaakt.
Bind af en weef de eindjes in.
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