Moeilijkheidsgraad: middel
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Materiaal:

 wol Cotton Fun - 2 kleuren à 50  2 satijnen linten 0,8 cm breed - 20 cm
 haaknaald 2,5 mm
 organza, per hart ca. 25 x 15 cm
 breinaalden
 geurkruiden om te vullen

n
1. Basispatroo

 In toeren v. haken, na elke t. met 1 l. keren.

2. Hart

Grootte:
hart m. stippen:
8,5 cm x 10 cm
hart m. strepen
8,5 cm x 11 cm

 In de hoofdkleur (rood) 3 l. opzetten.
1e. toer:
2e toer:
3e toer:
4e-19e toer:
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2 v. haken, de 1e v. in de 2e l. van de naald werken.
2 v.
in de steek van de vorige toer steeds 2 v. haken (= 4 steken).
voor de vorm aan beide zijden afzonderlijke steken meerderen,
hiervoor in de 1e en laatste st. steeds 2 v. haken: in elke 2e t. 8x
steeds 1 st. meerderen
20e-22e toer: 20 v.
23e toer: eerst de boog van het hart rechts van het midden over 10 st. haken.
2 st. samenhaken, 6 v., 2 st. samenhaken (= 8 st.).
24e toer: 8 v.
25e toer: 2 st. samenhaken, 4 v., 2 st. samenhaken (= 6 st.).
26e toer: 2 st. samenhaken, 2 v., 2 st. samenhaken (= 4 st.).
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 Voor de 2 hartbogen in het midden aanhaken en 1 l. haken, daarna de 23e-

26e toer herh. 26 toer hoogte = 9,5 cm.
Een 2e hart maken. Afhankelijk van het gebruik, bijv. Voor het verwisselen
van de geurende kruid, een gleuf in het midden van de 11e-19e toer inwerken.
Hiervoor het werk in de 11e toer delen en daarna over de st. rechts van het
midden verdergaan.
Nadat de andere helft klaar is, weer over alle st. haken. De draad afknippen
en doorhalen.

5. Afwerken

 De twee hartvormen - de voorkant ligt boven - in de hoofdkleur (rood) sa-

menhaken, hiervoor afwisselend 1 v. en 1 l. haken en aan de zijkanten de v. in
elke 2e toer werken. Vervolgens vanaf de achterkant uit in een tweede kleur
(roze) met half vaste steken omhaken, hierbij alleen de naar boven gekeerde
steek-elementen nemen. Het satijnen lint voor de lus tussen de hartbogen op
de achterzijde naaien.
Uit organza een hart in de geschikte grootte naaien, met geurende kruiden
vullen en in het gehaakte hart steken. Sluit de gleuf met kruissteken. Alle
draden afhechten.

3. Stippen

 In een tweede kleur (roze) steeds 3 steken om 1 v borduren.
De punten onregelmatig schikken.

4. Strepen

 In een tweede kleur (roze) half vaste lijnen ophaken, hierbij ligt de draad

onder het hart. Begin tussen de 4e en 5e toer.
De lus naar boven halen, na de volgende steek insteken, een lus halen en
door de op de naald liggende lus trekken etc. De lijnen met steeds 3 toeren
afstand ophaken.
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