Bloemetjes haken
Je hebt garen nodig in een kleur naar keuze en haaknaald nr. 3.
Lees eerst de afkortingen van de bloemenpatronen
hieronder goed door voordat je begint met haken:
l. = losse
hv. = halve vaste
v. = vaste
stk. = stokje
dstk. = dubbelstokje

Bloem 1:
Haak 6 l. en sluit in de 1 l. met 1 hv.
1e toer: 1 l. als *1 v., 3 l., 3 dst. steek met de haaknaald in het rondje van l. 3 l.*. Herhaal
van * tot * 3 keer. Sluit de toer niet af.
2e toer: * 1 v. steek met je haaknaald in het rondje bij het begin van de 1e toer tussen de 1e
en 2e dstk. achter het blaadje om, 4 l.*, herhaal van * tot * 3 keer. Sluit de toer niet.
3e toer: *1 v. op de v. van de 2e toer, 3 l., 8 dstk. in de boog van 4 l. van de 2e en 3e toer,
3 l.*, herhaal van * tot * 3 keer. Sluit de toer niet.
4e toer: * 1 v. steek met je haaknaald tussen het 1e en 2e dstk. van het vorige blaadje achter
het blaadje om, 5 l.*, herhaal van * tot * 3 keer. Sluit de toer niet.
5e toer: * 1 v. op de v. van toer 4, 3 l., 10 dstk. in de boog van 5 l. van de 4de toer,
3 l.* herhaal van * tot * 3 keer. Eindig met 1 hv. op de v. van het begin. Sluit af.
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Bloem 2:
Haak 8 l. kleur 1 en sluit in de 1 l. met 1 hv.
1e toer: (kleur 1): 1 l. als 1 v. en 15 v. in het rondje van l. Eindig met 1 hv. in de 1st l.
2e toer: (kleur 1): 1 l. als 1 v., 3 l., 1 v. overslaan, *1 v. op de volgende steek,
3 l. 1 v. overslaan*, herhaal van * tot * 7 keer. Eindig met 1 hv. op de 1e l.
3e toer: (kleur 1): 1 hv. om te beginnen in de boog van 3 l. van de 2e toer, 1 l. als 1 v.,
maak in dezelfde boog: 1 hstk., 2 stk., 1 hstk. en 1 v.; *in de volgende boog
van 3l. haak je: 1v., 1 hstk., 2 stk., 1 hstk. en 1 v.*, herhaal van * tot * 7 keer.
Sluit de toer niet.
4e toer: (kleur 1): * 1 v. op de v. van de 2e toer, 5 l. achter het blaadje om van de
3e toer*, herhaal van * tot * 8 keer. Eindig met 1 hv. op de v. van het begin.
5e toer: (kleur 2): 1 hv. in de boog van 5 van l. van de vorige toer, 1 l. als *1 v., haak in
dezelfde boog; 1 hstk., 4 stk., 1 hstk. en 1 v.*. Herhaal van * tot * 8 keer. Eindig
met een hv. op de l. aan het begin van de toer. Sluit af.
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