SPEENKOORD
Hartje

Benodigdheden










Haaknaald 2,5 mm
Wolnaald
Hobbyschaartje
Vulling
Satijnkoord (50 cm)
Speenclip
3 houten kralen 8 mm
2 houten kralen 10 mm
Houten letterkralen voor de naam die je op het koord wilt hebben

Garen:
o Scheepjes Catona, Snow White (kleurnr 106): restant
o Scheepjes Catona, Powder Pink (kleurnr 238): restant
o Scheepjes Catona, Tullip (kleurnr 222): restant
Zorg dat je het hele patroon strak haakt, zodat je geen stretchgaten in het hartje krijgt, en je de
vulling niet door je haakwerk heen kan zien. Dit patroon wordt gehaakt in spiraal.
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magische ring
losse
vaste
toeren
volgende (bijv. 2 v in de volg v = 2 vasten in de volgende vaste haken,
meerderen)
samen (bijv. 2 v sam = 2 vasten samen haken, minderen)
herhaal de instructies tussen haakjes …(aantal)… keer

Patroon
Hartje:
Met roze:
01.
02.
03.
04.

6 v in magische ring en trek strak aan (6)
2 v in elke v (12)
[1 v, 2 v in volg v] 6x (18)
1 v in elke v (18)

Hecht af, laat een lang stuk draad over om het gat dat ontstaat bij het aan elkaar haken van
de 2 delen van de bovenkant dicht te naaien. Haak nog een 2e deel op dezelfde manier en
laat bij dit deel de draad aangehecht. Vervolg met deze draad om de delen aan elkaar te
haken;
05.
06.

18 v om deel 2, 18 v om deel 1 (36)
1 v in elke v (36)

Naai de het gat tussen de 2 delen van de bovenkant een beetje dicht, laat een kleine opening
over waar het satijnkoord doorheen past.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

[2 v, 2 v sam, 2 v] 6x (30)
1 v in elke v (30)
[3 v, 2 v sam] 6x (24)
1 v in elke v (24)
[1 v, 2 v sam, 1 v] 6x (18)
1 v in elke v (18)
[1 v, 2 v sam] 6x (12)
[1 v, 2 v sam] 4x (8)
[2 v sam] 4x (4)

Hecht af, laat een kleine opening over waar het satijnkoord doorheen past.

Kralen omhaken: (maak er 3, 1 in wit, 1 in lichtroze en 1 in roze)
Gebruik de kralen van 8 mm om te omhaken.
01.
02.
03.

6 v in magische ring. Trek ring aan, maar niet te strak. Laat een kleine
opening over.
[1 v, 2 v in volg v] 3x (9)
1 v in elke v (9)

Stop nu de kraal in je haakwerk. Zorg dat de opening van de kraal overeenkomt met de
opening van de magishe ring. Haak vervolgens verder met de kraal in je haakwerk;

04.

[1 v, 2 v sam] 3x (6)

Hecht af, laat de opening in de ronde van 6 v vrij

In elkaar zetten:
LET OP: Het speenkoordje mag volgens wettelijke veiligheidseisen niet langer zijn dan 220
mm (exclusief clip)! Als de naam van de baby uit veel letters bestaat, moet je wellicht andere
kraaltjes weglaten (bijv. 2 omhaakte kralen in plaats van 3).
1. Knoop het satijnkoord (50 cm) aan één uiteinde vast aan de speenclip. Trek de knoop
strak aan.
2. Hecht het andere uiteinde aan een wolnaald en rijg aan het koord: 1 kraal van 10
mm, de witte omhaakte kraal, de lichtroze omhaakte kraal, de roze omhaakte kraal
de kralen met letters, het hartje (van onder naar boven), 1 kraal van 10 mm.
3. Steek de naald terug voor de laatste kraal van 10 mm, zodat er een lus ontstaat.
4. Leg zo dicht mogelijk tegen de houten kraal een knoop in het satijnkoord. Tek de
knoop strak aan. Verstop het uiteinde van het satijnkoord in het hartje.
5. Rijg het andere uiteinde van het koord aan de naald en steek het uiteinde door de
eerste 2 kralen omhoog. Knip het overgebleven uiteinde af tussen de 2 e en 3e kraal.

