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Wagenhanger citroentjes

Door:

Marieke van Tol

Socials:

@BYKUUS.NL / #BYKUUS

Joeeee hoi !

Marieke van Tol
Eind 2018 heb ik mijzelf middels YouTube filmpjes leren haken. Nu, begin 2022, ben ik
verliefd geworden op het ontwerpen van nieuwe patronen.
Voordat je eraan begint wil ik je enorm bedanken voor je aankoop, want dit geeft mij een
boost aan motivatie om nog veel meer patronen te gaan maken.
Ik wil je heel veel plezier wensen met het haken van deze citroentjes wagenhanger!
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Benodigdheden
- Haaknaald 2,5mm
- Yarn and Colors Musthave,
kleur 015 (Mustard)
- Yarn and Colors Musthave,
kleur 090 (Olive)
- Schaartje
- Steekmarkeerder indien
gewenst
- Rijgnaald
- Vulling
- Rammelkraal (24mm)
- Speenclip

Gebruikte steken en
afkortingen
MR: Magische ring
HV: Halve vaste
V: Vaste
HST: Half stokje
ST: Stokje
DS: Dubbel stokje
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4v in mr (4)
(1v, 2vivv) x2 (6)
(1v, 2vivv) x3 (9)
2v in elke v (18)
1v in elke v (18)
1v in elke v (18)
(2 v, 2vivv) x 6 (24)
1 v in elke v (24)
1 v in elke v (24)
(2 v, 2vsam) x 6 (18)
1 v in elke v (18)
1v in elke v (18)
Vul het citroentje op*
(2 v sam) x 9 (9)
(1 v, 2 sam) x 3 (6)
(1 v, 2sam) x 2 (4)
*1 met alleen vulling en
1 met een beetje vulling en een
rammelkraal
Hecht af en werk de draad weg.

Citroentje 2x (met Mustard)
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Haak 27 lossen + 1 keerlosse.
Start in de 2e losse vanaf de haaknaald, haak: Hv, v, hst, st,
5 x ds, st, hst, v, 3 x hv, v, hst, st, 5 ds, st, hst, v, hv, losse.
Draai je werk om en haak verder aan de andere kant: Hv, v,
hst, st, 5 x ds, st, hst, v, 3 hv, v, hst, st, 5 ds, st, hst, v, hv.
Haak 14 hv in de achterste lussen om het blad, zodat je terug
in het midden van beide bladeren komt.
Haak 20 lossen.
Zet de lossenketting met een hv vast in het midden van de
twee bladeren, zodat je een lus hebt.

Blad + steeltjes (Olive)
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Haak 20 lossen naar beneden. Dit wordt het eerste takje.
Steek de haaknaald door de punt van de eerste citroen en
haak 1 hv.
Haak 6 lossen.
Haak vanaf de 2e losse vanaf de haaknaald:
v, hst, st, hst, v, hv in de punt van de citroen.
Haak 20 halve vasten terug omhoog in de lossenketting,
hv in het midden tussen de bladeren.
Haak 25 lossen naar beneden. Dit wordt het tweede takje.
Steek de haaknaald door de punt van de tweede citroen en
haak 1hv.
Haak 6 lossen
Haak vanaf de 2e losse vanaf de haaknaald:
v, hst, st, hst, v, hv in de punt van de citroen.
Haak 25 halve vasten terug omhoog in de lossenketting,
hv in het midden van de twee bladeren.
Hecht af en werk de draad weg.

Blad + steeltjes vervolg
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Finish !

Bevestig de hanger met de lus aan de speenclip.
Nu is je wagenhanger klaar!
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Bedankt voor je aankoop!
Ik hoop dat je er veel
haakplezier aan zult
beleven.
De wagenhangers die zijn gemaakt naar aanleiding van de
haakpatronen van ByKUUS mogen (in kleine oplagen niet groter dan
10 exemplaren) verkocht worden onder de voorwaarde dat de
volgende tekst genoemd wordt bij de verkoop van de rammelaars:
"Deze wagenhanger is gemaakt naar een ontwerp en patroon van
ByKUUS - Marieke van Tol (www.bykuus.nl).

Deel het resultaat op jouw social
media account en vergeet
@ByKUUS.nl & #BYKUUS niet te
taggen!
Tot slot nog even dit:
© 2022 ByKUUS, Marieke van Tol – Alle rechten voorbehouden.
DIT PATROON IS ALLEEN VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK!
Het patroon of delen van het patroon mogen niet verveelvoudigd, uitgebracht (zowel online als op schrift),
aangepast of doorverkochtworden.
Voor vragen en/of op- merkingen over het patroon:
info@bykuus.nl
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