DRIE KLEINE HARTJES
MOEILIJKHEIDSGR A AD: BEGINNER

DRIE KLEINE HARTJES
Dit patroon is ontworpen in de amigurumistijl, je werkt daarom in een
doorgaande spiraal, gebruik een steekmarkeerder om het begin van
iedere ronde te markeren.

WAT HEB JE NODIG

AFKORTINGEN

Scheepjes Catona, 100% katoen, 50g bolletjes

R

Ronde

l

Losse

v

Vaste

hv

Halve vaste

so

Sla om

AVL

Alleen voorste lussen

GAREN

Garen A 115 shocking pink, 1 bol
Garen B 114 tulip, 1 bol
Garen C 115 hot red, 1 bol
De hartjes in dit patroon zijn gemaakt met het
hierboven genoemde garen, maar ze kunnen van
elke soort garen gemaakt worden. Je kunt er goed
restjes mee opmaken. Probeer eens een hartje te
haken van superdik garen om een extra groot hart
te krijgen.
•

2.5mm haaknaald

•

Vulling

•

Steekmarkeerders

•

Borduurnaald

st (stkn) Ste(e)k(en)
mind

Minderen (zie hieronder)

SPANNING
De spanning is niet heel belangrijk, zorg er
echter wel voor dat je steken zo strak/dicht
mogelijk op elkaar staan.

SPECIALE STEKEN
Mind (minderen)
Voor dit patroon kun je ofwel de normale wijze gebruiken
om te minderen of de onzichtbare mindering:
Normaal Steek de haaknaald in de steek, sla om en haal
de lus door de steek naar buiten, steek de haaknaald in de
volgende steek, sla opnieuw om en haal de lus door de steek
naar buiten, sla om en haal de voorste lus door alle drie de
steken op de haaknaald.

3,5 cm groot hart
in hot red

5 cm groot hart
in tulip

Onzichtbaar
Steek de haaknaald door de voorste lus van
de volgende steek, steek vervolgens de haaknaald door de
voorste lus van de volgende steek, sla om en haal de lus door
allebei de voorste lussen. Je hebt nu 2 lussen op je haaknaald,
sla opnieuw om en haal deze lus door de twee lussen op je
haaknaald. De onzichtbare mindering zou minder zichtbare
gaten/minderingen moeten opleveren in je werk.

Deze vertaling is gemaakt voor Gek op Haken
door Typically Claudette.
7 cm groot hart
in shocking pink
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GROOT HART

Maak een magische ring met garen A.
R1

6v in de magische ring. Trek de ring strak dicht. (6stkn)

R2

2v in elke v. (12stkn)

R3

(2v in de volgende v, 1v) 6 keer. (18stkn)

R4

(2v in de volgende v, 2v) 6 keer. (24stkn)

R 5-7 v in elke v. (24stkn)
Hv en hecht dan af, maar laat een lang stuk draad over. Herhaal R 1-7 (hecht niet af) ga
hieronder verder.
R8

Ga verder met de halve bol die je net gehaakt hebt, 12v, steek de haaknaald in de eerste
halve bol (in de steek naast de steek waarin je hebt afgehecht, zie foto A), 24v, steek de 		
haaknaald terug in de volgende steek van de tweede halve bol, 12v. (48stkn)

R 9-12 v in elke v. (48stkn)
Als er een gat tussen de twee halve bollen is ontstaan, dan kun je dat nu dichtnaaien. Je gebruikt
hiervoor een borduurnaald en het lange stuk draad dat je over hebt gelaten bij het afhechten van
de eerste halve bol.
R 13

(mind, 20v, mind) 2 keer. (44stkn)

R 14

(mind, 18v, mind) 2 keer. (40stkn)

R 15

(mind, 16v, mind) 2 keer. (36stkn)

R 16

(mind, 14v, mind) 2 keer. (32stkn)

R 17

(mind, 12v, mind) 2 keer. (28stkn)

R 18

(mind, 10v, mind) 2 keer. (24stkn)

Vul je hartje op en blijf dit tot het einde doen.
R 19

(mind, 8v, mind) 2 keer. (20stkn)

Nu worden de rondes langzaam kleiner, het kan nu een beetje priegelwerk worden. Neem je tijd
om je minderingen zo netjes mogelijk te maken. Als je onzichtbare minderingen gebruikt, kan het
hier gemakkelijker zijn om naar normale minderingen te wisselen.
R 20

(mind, 6v, mind) 2 keer. (16stkn)

R 21

(mind, 4v, mind) 2 keer. (12stkn)

R 22

(mind, 2v, mind) 2 keer. (8stkn)

Haal de steekmarkeerder weg en haak een hv om de ronde te sluiten. Knip de draad af. Haal de
draad met een borduurnaald door alle voorste lussen van de laatste ronde en trek stevig aan om
het gat te sluiten. Werk de draad netjes weg. (zie foto B).
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MIDDELGROOT HART
Maak een magische ring met garen B.
R1

6v in de magische ring. Trek de ring strak dicht. (6stkn)

R2

2v in elke v. (12stkn)

R3

(2v in de volgende v, 1v) 6 keer. (18stkn)

R 4-5 v in elke v. (18stkn)
Hv en hecht dan af, maar laat een lang stuk draad over. Herhaal R 1-5 (hecht niet af) ga
hieronder verder.
R6

Ga verder met de halve bol die je net gehaakt hebt, 9v, steek de haaknaald in de 		
eerste halve bol (in de steek naast de steek waarin je hebt afgehecht, zie foto A), 		
18v, steek de haaknaald terug in de volgende steek van de tweede halve bol, 9v. (36stkn)

R 7-9 v in elke v. (36stkn)
Als er een gat tussen de twee halve bollen is ontstaan, dan kun je dat nu dichtnaaien. Je gebruikt
hiervoor een borduurnaald en het lange stuk draad dat je over hebt gelaten bij het afhechten van
de eerste halve bol.
R 10

(mind, 14v, mind) 2 keer. (32stkn)

R 11

(mind, 12v, mind) 2 keer. (28stkn)

R 12

(mind, 10v, mind) 2 keer. (24stkn)

Vul je hartje op en blijf dit tot het einde doen.
R 13

(mind, 8v, mind) 2 keer. (20stkn)

Nu worden de rondes langzaam kleiner, het kan nu een beetje priegelwerk worden. Neem je tijd
om je minderingen zo netjes mogelijk te maken. Als je onzichtbare minderingen gebruikt, kan het
hier gemakkelijker zijn om naar normale minderingen te wisselen.
R 14

(mind, 6v, mind) 2 keer. (16stkn)

R 15

(mind, 4v, mind) 2 keer. (12stkn)

R 16

(mind, 2v, mind) 2 keer. (8stkn)

Haal de steekmarkeerder weg en haak een hv om de ronde te sluiten. Knip de draad af. Haal de
draad met een borduurnaald door alle voorste lussen van de laatste ronde en trek stevig aan om
het gat te sluiten. Werk de draad netjes weg. (zie foto B).
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KLEIN HART

Maak een magische ring met garen C.
R1

6v in de magische ring. Trek de ring strak dicht. (6stkn)

R2

2v in elke v. (12stkn)

R 3-4 v in elke v. (12stkn)
Hv en hecht dan af, maar laat een lang stuk draad over. Herhaal R 1-4 (hecht niet af) ga
hieronder verder.
R5

Ga verder met de halve bol die je net gehaakt hebt, 6v, steek de haaknaald in de 		
eerste halve bol (in de steek naast de steek waarin je hebt afgehecht, zie foto A), 		
12v, steek de haaknaald terug in de volgende steek van de tweede halve bol, 6v. (24stkn)

R 6-7 v in elke v. (24stkn)
Als er een gat tussen de twee halve bollen is ontstaan, dan kun je dat nu dichtnaaien. Je gebruikt
hiervoor een borduurnaald en het lange stuk draad dat je over hebt gelaten bij het afhechten van
de eerste halve bol.
R8

(mind, 8v, mind) 2 keer. (20stkn)

Nu worden de rondes langzaam kleiner, het kan nu een beetje priegelwerk worden. Neem je tijd
om je minderingen zo netjes mogelijk te maken. Als je onzichtbare minderingen gebruikt, kan het
hier gemakkelijker zijn om naar normale minderingen te wisselen.
R9

(mind, 6v, mind) 2 keer. (16stkn)

R 10

(mind, 4v, mind) 2 keer. (12stkn)

R 11

(mind, 2v, mind) 2 keer. (8stkn)

Haal de steekmarkeerder weg en haak een hv om de ronde te sluiten. Knip de draad af. Haal de
draad met een borduurnaald door alle voorste lussen van de laatste ronde en trek stevig aan om
het gat te sluiten. Werk de draad netjes weg. (zie foto B).
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BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR MEER PATRONEN< PAKKETTEN EN SPEELGOED
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