
HAAK CHALLENGE
(MINI) VLAGGETJESSLINGER

Haak 2 lossen

Haak 2 vasten in de tweede losse vanaf de haaknaald, keerlosse (vanaf nu gaan we

telkens meerderen: je haakt in elke vaste 1 vaste en in de laatste vaste haak je telkens

2 vasten) 

Haak 1 vaste in de eerste vaste, 2 vasten in de tweede vaste, keerlosse (3v)

Haak 2 vasten, 2 vasten in de laatste vaste, keerlosse (4v)

Haak 3 vasten, 2 vasten in de laatste vaste, keerlosse (5v)

Haak 4 vasten, 2 vasten in de laatste vaste, keerlosse (6v)

Haak 5 vasten, 2 vasten in de laatste vaste, keerlosse (7v)

Haak 6 vasten, 2 vasten in de laatste vaste, keerlosse (8v)

Haak 7 vasten, 2 vasten in de laatste vaste, keerlosse (9v)

Haak 8 vasten, 2 vasten in de laatste vaste, keerlosse (10v)

-20. Haak telkens 1 vaste in elke vaste, meerder in de laatste vaste, keerlosse (11v-20v)

Voor dit patroon zullen we rijen heen en weer haken. Aan het einde van elke rij, wordt er
een losse gehaakt om het haakwerk te keren (de keerlosse).

Start met het opzetten van een lus op de haaknaald
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Je eindigt op de laatste rij met 20 vasten. Je kan er nu voor kiezen of je het vlaggetje zo

laat of dat je nog rondom haakt om af te werken. 

Wil je niet afwerken? Dan hecht je bij de laatste vaste van rij 20 af. Dit doe je door draad

volledig door de lus te trekken en op lengte af te knippen. 

Wil je wel afwerken? Hecht de draad dan niet af en maak opnieuw een keerlosse. Je haakt

nu langs de rand van het vlaggetje naar beneden. 

- Haak 19 vasten naar beneden

- Haak 3 vasten in de onderste vaste (de onderste hoek van je vlaggetje)

- Haak 18 vasten terug naar boven, de 19e vaste hecht je nu af

Haak zo veel vlaggetjes als je wilt. Nu enkel nog een slinger maken van de vlaggetjes! Je

begint met het maken van een lossenketting. Je zet een aantal lossen op (tot je tevreden

bent met de lengte) en haakt dan verder op deze rij vasten door de bovenste rij van elk

vlaggetje. Je eindigt met hetzelfde aantal lossen als in het begin. Hecht je laatste steek af.  

Liever een ander formaat? Simpel! Voor kleinere vlaggetjes haak je minder rijen, voor

grotere vlaggetjes meer rijen. 

 

 

 

 

 

KLAAR OM TE FEESTEN!
 


