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gratis haakpatroon
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De appel
Nodig: Haaknaald 3 mm, schaar, naald,dun ijzerdraad/wikkeldraad 0,6mm dik
en 10 cm lang, kleine tang.
Haakkatoen: Catania of Catona : rood 115, groen 205, bruin 162.

De afkortingen
Vasten
Halve vaste
Hecht af
Magische ring
Keerlosse

v
hv
HA
MR
KL

Haakpatroon Appel. Haak met rood
1 MR 6 (6v)
6
2 Haak 2v in elke v
12
3 Haak 12v in de achterste lus
12
4 Haak 12v
12
5 Haak 2v in elke 2ᵉv
18
6 Haak 18v
18
7 Haak 2v in elke 3ᵉv
24
8 Haak 24v
24
9 Haak elke 3ᵉv en 4ᵉv samen
18
10 Haak 3x 2v samen , haak 3v, haak 3x 2v samen, haak 3v. Sluit het gat van toer 10 nog niet.
12
Blad. Haak met groen
1
Haak 2L+1KL
2
Haak hv, v+hst, HA.
Steeltje. Haak met bruin.
1
Haak 7L+1KL
2
Haak 7 hv, HA.
Vul de appel op. Maak het groene blaadje met een knoopje vast aan toer 10 van de appel. Knip een
ijzerdraad van ongeveer 10cm, buig 2 cm om, steek dat van af de onderkant naar boven, zodat toer 1
en 2 iets naar binnen staat. Het stukje van 2 cm komt in de appel, de 8 cm steekt erbovenuit, hieraan
maak je het steeltje. Neem het bruine steeltje, weef deze over het ijzerdraadje, zet het steeltje vast
met een knoopje aan 1v van toer 10 van de appel. Naai de appel toer 10 dicht. Knip het ijzerdraadje op
maat af en buig het laatste stukje om. Buig het steeltje, zodat je de appel in de boom kan hangen.

©2015, gratis haakpatroon appel is gemaakt door: Annemiek Strating Dilling. Delen is toegestaan!
Verkopen of kopiëren is niet toegestaan. Mocht je een gehaakte appel willen verkopen, mag dit
alleen met de vermelding: ontworpen door MieksCreaties.
Voor vragen en/of opmerkingen over het patroon kun je een mailtje sturen naar:
annemieksd@home.nl

www.miekscreaties.nl
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De appels passen goed in de gehaakte Boom. Het haakpatroon daarvan is te bestellen bij:

www.miekscreaties.nl
Van MieksCreaties is ook te verkrijgen:
Haakpatronen van:
Koolmees
Roodborstje
Pimpelmees
Mus
Merel
Boomklever
Specht
Vink
IJsvogel
De Iglo
Kasteel, ridders en de ridder op het witte paard.
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