
Fleurig Fotolijstje

Materiaal: MDF fotolijstje, haakkatoen linnen, oranje, rood, lichtoranje, parels, hobbylijm, leuk stofje. 
Werkwijze : Haak 8 lossen plus een keerlosse. Vervolgens toeren van 8 vasten tot het werk 20 cm meet. 
Haak in de laatste steek van de laatste toer 3 vasten(=hoekje). Haak dan nog 7 vasten in de zijkant, samen 
met de laatste steek van het hoekje heb je nu 8 vasten. Haak toeren van 8 vasten totdat deze zijde 20 cm 
meet (leg het regelmatig even op je lijstje om te checken). Doe de andere zijden op dezelfde manier. Sluit 
het gehaakte vierkant met een overhandse steek.
Tussenstuk: Maak 1 lang en 2 korte tussenstukjes door 8 lossen en 1 keerlosse te haken. Vervolgens 
toeren van 8 vasten tot de gewenste lengte bereikt is.
Werkwijze Bloem: Maak 3 bloemblaadjes door 8 lossen plus een keerlosse te haken. Dan 8 vasten, 4 los-
sen en 8 dubbele stokjes. Vervolgens 4 lossen, 1 halve vaste. Herhaal dit de hele toer. Hecht af. Rijg de 
blaadjes aan een draad en bind samen. Haak voor de bloemknoppen 4 lossen die je sluit met een halve 
vaste. 6 vasten in de ring. Daarna steeds 2 vasten in 1 vaste. Sluit met een halve vaste en hecht af.
Haak een koord van lossen voor de stengel.
Blaadjes: 9 lossen plus een keerlosse. 1 halve vaste, 1v, 1 half stokje, 4 stokjes, 1 half stokje, 1 v.  Dan 1v op 
dezelfde plek (=hoekje om), 1v, 1hst, 4st, 1hst, 1v, 1hv. Je maakt dus eerst een half blad aan de ene kant 
van de lossenketting en daarna de andere helft aan de andere kant.
Finishing touch: Plak alles op de MDF fotolijst. 
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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