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Decoratieve reuzenknopen
Knopen zijn in de mode - met deze zelf gehaakte
reuzenknopen kun je kussens en gordijnen
verfraaien of als broche je kleding oppimpen.

Bovenstuk - De gegevens voor de knoop met gestreepte rand staan tussen haakjes.
Zet 7 losse steken in lichtblauw op en sluit deze met een halve vaste steek tot een ring. Haak
11 vaste steken in de halve vaste steek ring, haak het draadbegin mee in. Met een halve vaste
steek in de eerste vaste steek eindigen. Hetzelfde 4 x herhalen.
Bij de 4e ring de draad niet afknippen, weer 1 halve vaste steek en 1 vaste steek haken, dan met
de overige ringen verbinden: daarvoor achtereenvolgens steeds 1 vaste steek in een steek van
de ring haken. Ten slotte het draadeinde van de 1e vaste steek naar de achterzijde trekken.
Nu wordt de ring-groep in rondes gehaakt:
1e ronde: In de vaste steek van elke ring 8 steken als volgt haken:
1 stokje, 1 half stokje, 1 vaste steek, 2 halve vaste steken, 1 vaste steek, 1 half stokje, 1 stokje
– let hierbij op het volgende: bij het begin van de ronde tussen 2 ringen een draadlus door-halen en het 1e staafje door 3 losse steken vervangen - aan het einde van de ronde 1 halve vaste
steek in de 3e vervangende-kettingsteek haken.
In de volgende ronden vaste steken haken, begin elke ronde met 1 losse steek en met 1 halve
vaste steek in de 1e vaste steek sluiten.
2e ronde: 8x elke 4e steek verdubbelen, d.w.z. 2 vaste steken in een plaats waar geprikt wordt
haken = 40 steken.
3e ronde: de 2e steek, dan 7x elke 5e steek verdubbelen, 3 vaste steken = 48 steken.
4e ronde: in lichtblauw (donkergroen), 8x elke 6e steek verdubbelen = 56 steken
5e ronde: in lichtblauw (lichtgroen) 56 vaste steken onder de steken-schakels van de serie
inhaken, daarvoor van onder naar boven insteken, de naald na 1 steek weer naar onder leiden,
een draadlus doorhalen, dan de op de naald liggende 2 lussen door de draad halen. De rand bolt
iets omhoog. De draad voor het latere verbinden met het onderste gedeelte laten hangen (draad
afknippen).
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Onderstuk
In violet 5 losse steken opzetten en met 1 halve vaste steek tot een ring sluiten. In ronden vaste steken haken, de ronde-overgangen zoals bij het bovenstuk maken.
1e ronde: 8 vaste steken in de losse steek haken, 1 halve vaste
steek in de 1e vaste steek
2e ronde: elke steek verdubbelen = 16 steken
3e ronde: elke 2e steek verdubbelen = 24 steken
4e ronde: elke 3e steek verdubbelen = 32 steken
5 - 7 ronde: in crème zoals de 2e – 4e ronde bij het bovenstuk werken = 56 steken in de 7e ronde
8e ronde: de 3e steek, dan 7x elke 7e steek verdubbelen, 4 vaste steken = 64 steken

Knoopdelen aaneenhechten
Leg het bovenstuk op de bovenzijde van het onderstuk. Haak de randen in lichtblauw (donkergroen) met halve vaste steken samen, daarbij steeds alleen de achterste steekschakels pakken
en tevens na elke 7e halve vaste steek bij het onderstuk 1 steek overslaan.

Afwerking
Steeds een knoopsgat met garen in crème en 4-5 steken omnaaien, alsof de knop opgenaaid is.
Afhankelijk van het gebruik de knoop in het midden van het onderstuk opnaaien of met een
brochenaald bevestigen.
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