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Fleurige cirkels in bloemenoptiek als een onderzetter of
om op te naaien op tafelkleden, kussens, placemats en
tassen!

Eerst moet je een zogenaamde „Magic Ring“ haken. Daarvoor wikkel je de werkdraad van boven 2x om de
wijsvinger – het korte eind moet naar boven achter lopen. Daarna met de naald van rechts naar links door de
lus steken en de draad doorhalen. De ring kan na het haken worden samengetrokken.
1e ronde: 12 stokjes in de ring haken.
2e ronde: In een nieuwe kleur 2 stokjes in elk stokje van de vorige ronde haken.
3e ronde: Haak in de stokjes van de vorige ronde * 1 vaste steek, 2 stokjes in de 2 volgende stokjes haken,
vanaf * 7x herhalen en met 1 kettingsteek in de 1e vaste steek eindigen.
4e ronde: Met een nieuwe kleur over de vaste steek van de vorige ronde beginnen en * 1 diep gestoken half
stokje tussen 2 stokjes van de 2e ronde haken, 4 losse steken, 1 diep gestoken half stokje tussen derde en
vierde volgende stokjes van de 2e ronde haken, vanaf * 7x herhalen.
5e ronde: * 5 stokjes in de volgende 4 losse steekbogen, 1 diep gestoken half stokje overslaan, 2 stokjes in
het volgende diep gestoken stokje, vanaf * 7x herhalen.
6e ronde: In een nieuwe kleur 1 keerlosse steek, 1 kreeftsteek in elk stokje van de vorige ronde haken.
Opmerking:
Bij het wisselen van kleur in de 4e ronde wordt het 1e diep gestoken stokje zonder keerlosse steek gehaakt.
Een beginlus in de nieuwe kleur maken en de steken zoals gewoonlijk haken.
De afgewerkte cirkels kunnen als onderzetter worden gebruikt. Als alternatief kunnen ze ook op tafelkleden,
kussens, placemats of tassen worden genaaid!
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