ZONNEBLOEM GRANNY SQUARE
Dit is wat je nodig hebt voor 1 deken van 84cm x 132 cm.
Haaknaald 3, 3,5 of 4 mm (afhankelijk van je garen en hoe je haakt)
Garen:
Haak je met katoen, wordt meestal met haaknaald 3,5mm gehaakt:
2 bollen van 50 gram rood/bruin, bijv. Catania kleurnr. 00388 (kleur 1)
2 bollen van 50 gram donkergeel, bijv. Catania kleurnr. 00208 (kleur 2)
2 bollen van 50 gram lichtgeel, bijv. Catania kleurnr. 00403 (kleur 3)
8 bollen van 50 gram gebroken wit, bijv. Catania kleurnr. 00130 (kleur 4)
Haak je met acryl, wordt meestal met haaknaald 4mm gehaakt:
2 bollen van 50 gram rood/bruin, bijv. Annell Rapido kleurnr. 3208 (kleur 1)
2 bollen van 50 gram donkergeel, bijv. Annell Rapido kleurnr. 3215 (kleur 2)
2 bollen van 50 gram lichtgeel, bijv. Annell Rapido kleurnr. 3221(kleur 3)
8 bollen van 50 gram gebroken wit, bijv. Annell Rapido kleurnr. 3244 (kleur 4)
Stopnaald
Schaartje.
Grootte: iedere granny square wordt 12x12 cm groot.
Haak je vast en wordt je granny kleiner? Kies dan een dikkere haaknaald.

PATROON
Start:
Haak met kleur 1 een lossen ketting met 5 lossen en sluit de ketting met een
halve vaste in de 1e losse. Of haak een magische ring.
Toer 1:
Haak 3 opzet lossen (telt als 1e stokje) in de ketting, haak 15 stokjes in de
ketting. Sluit af met een halve vaste in de 3e losse van de 3 lossen (= 1e stokje).
Hecht de 1e kleur af. (16 stokjes)

Toer 2:
Deze toer is gemaakt met puff steek (zie uitleg verderop).
Hecht de 2e kleur aan en haak 2 lossen en een puffsteek afmaken met nog 6
lussen (puffsteek met 7 lussen).
*1 losse, puffsteek met 7 lussen*. Haak van *_* nog 15x. 1 losse en sluit de toer
met een halve vaste in de tweede opzetlosse. Halve vaste naar de opening
tussen je eerste puffsteken van toer 2. (16 puff steken)
Uitleg puffsteek:
Sla de draad om je haaknaald, steek in in dezelfde steek als waar je
begonnen bent. Haal de lus op en trek de lus zo hoog als een stokje (je hebt
nu 3 lussen op je haaknaald).

Sla dan nogmaals je draad om de haaknaald en steek de naald in dezelfde
steek. Haal de lus op, je hebt nu 5 draden op de haaknaald.
Sla nogmaals de draad om je haaknaald, steek in in dezelfde steek en haal
de lus op, je hebt nu 7 lussen op de haaknaald. Haal de draad door alle 7 de
lussen, haak 1 losse om de steek vast te zetten. Zo is je eerste puff steek klaar.

Toer 3:
Deze toer wordt gemaakt met de bobbelsteek.
Hecht aan met kleur 3, in tussenruimte van de vorige toer (tussen twee
puffsteken in). Haak 3 lossen (telt als 1e stokje).
Haak de bobbelsteek:
*Sla de draad om je naald, steek je naald in de tussenruimte tussen 2 puff
steken van de vorige toer, haal een lus op. Sla je draad opnieuw om de
naald en haal door de 2 lussen (je houdt dan 2 lussen over op je naald).
Maak nog 3 incomplete stokjes. Je hebt nu 5 lussen op je haaknaald.
Haal de draad over de naald en haal door alle 5 de lussen.

Haak 2 lossen.*
Herhaal van *_* tot het einde van de toer.

Ga verder en haak in iedere tussenruimte tussen 2 puffsteken van de vorige
toer. Na de 16e bobbelsteek hecht je de toer af met een halve vaste in de 3e
losse van de opzetketting (= 1e stokje van de toer). (16 bobbelsteken)
Complete bobbelsteek:

Haak de 4e toer.
Hiermee haak je de bloem tot een granny square Dit doe je door
verschillende steken te haken.
Toer 4:
Hecht kleur 4 aan in een tussenruimte tussen 2 bobbelsteken uit de vorige
toer.

Haak 3 lossen (telt als 1 stokje). Haak 2 stokjes in dezelfde steek.
In de volgende tussenruimte tussen 2 bobbelsteken herhaal je het volgende:
*3 dubbele stokjes, 2 lossen, 3 dubbele stokjes. Nu heb je een hoek gehaakt.
Haak 3 stokjes in de volgende tussenruimte. Haak 3 halve stokjes in de
volgende tussenruimte, haak 3 stokjes in de volgende tussenruimte*. Herhaal
vanaf * tot * nog 3x. Haak samen met een halve vaste in 3e losse van je
opzetlossen (= 1e stokje van de toer).

Toer 5:
Hecht aan in een willekeurige steek uit de vorige toer. Haak 3 opzet lossen
(telt als 1e stokje). Haak in iedere steek uit de vorige toer een stokje. Let op: in
de hoeken (de lossenruimte uit de vorige toer) haak je 2 stokjes, 2 lossen en 2
stokjes. Als je helemaal rond bent, sluit je de toer af met een halve vaste in de
3e losse van je opzetlossen. Hecht af.

Het is gelukt! Je granny square is klaar! Lever hem in bij:
Alda Creatief, Geenestraat 8b in Nederweert,
Bibliocenter Nederweert, Kapelaniestraat 8 Nederweert,
Boeket 14 Nederweert.
Heb je een vraag of wil je iets anders delen? Mail naar
info@hakenvooroekraine.nl
Volg ons op facebook: https://www.facebook.com/hakenvooroekraine

Bron van het patroon: https://www.crochet365knittoo.com/sunburst-granny-square/

