
Lovely Labels

Materiaal: Haaknaald 2-3, haakkatoen turqoise, lila en lichtoranje, 3 zoetwaterparels, restjes bijpassend 
lint, textielverharder, hobbylijm, borduurnaald, naainaald, naaigaren.

Werkwijze Label: Haak 7 lossen en een keerlosse. Haak 2 vasten in 1 vaste, 6 vasten, 2v in 1v= 9 vasten, 1 
keerlosse. 9 vasten, 1 keerlosse. Haak dan 2v in 1v, 7 vasten en weer 2in1= 11 vasten, 1 keerlosse. 
Vervolgens 20 toeren van 11 vasten (denk ook aan de keerlossen aan het einde van elke toer). Sla 1 vaste 
over, 8 vasten, 1 vaste overslaan, 1 vaste en een keerlosse. Haak 9 vasten en een keerlosse. Sla 1 vaste over, 
6 vasten, 1 vaste overslaan, 1 vaste. Hecht af en omhaak het labeltje met een tegengestelde kleur. Gebruik 
hiervoor vasten. Zet het label vast op een prikbord oid en behandel het met textielverharder. Laat eerst 
goed drogen en behandel dan de andere kant.
Werkwijze Bloem: Haak 4 lossen die je sluit met een halve vaste tot een ring. In de ring haak je 6 vasten. 
Dan haak je steeds 2 vasten in 1 vaste. Je hebt dan 12 vasten. Sluit de toer met een halve vaste. Hecht een 
nieuwe kleur aan en haak 8 lossen, 1 halve vaste in de volgende vaste. Herhaal dit de toer rond en je hebt 
11 bloemblaadjes. Hecht af.
Finishing touch: Bevestig een eyelet in het  label. Naai/plak een parel op de bloem. Vouw twee stukjes 
lint dubbel en bevestig deze aan de achterkant van de bloem. Plak het geheel met hobbylijm op het label. 
Bevestig het label met een stukje lint aan de sleutel.
Tip: Leef je qua versiering helemaal uit met bijv. knoopjes, pailletten, houten letters, plakkristallen etc.

Veel plezier met deze werkbeschrijving!
                                                                         Groetjes,       José

Meer gratis patronen vind je o.a op:
www.josebianca.nl   www.josebianca.blogspot.com  Facebook: Crochet & Knitting Adventures
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