Granny Plantehanger
Garen: Kartopu Cotton Mix, 1 bol in de kleur
Mustard 2166S (er blijft garen over)
Haaknaald: 3,5 mm
Afkortingen
l – losse
lb - lossenboogje
hv – halve vaste
v – vaste
st – stokje
a.l. – achterste lus
stgr – stokjesgroep
lk – lossen ketting
3 st sam – 3 st samengehaakt in hetzelfde lb of over 3 steken
Belangrijk om te weten
- 3 st sam in het begin van een toer haak je zo: 2 l, 2 st sam.
- 1 l / 3 l vervangen de eerste v / st van een toer.
- Totaal aantal steken staat tussen (-) aan het eind van elke toer.
- Iaaanwijzingen tussen *-* herhaal je voor de rest van de toer of het aantal keren dat
aangegeven wordt.
- Aanwijzingen tussen (-) in een toer haak je in dezelfde steek of hetzelfde
lossenboogje.
- Elke toer wordt afgesloten met een in de 3:e l van de eerste steek als er niets anders
aangegeven wordt.
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Patroon
1. 12 st in een een magische ring. (12 st)
2. 5 l (=1 st, 2 l), *st in volgende steek, 2 l*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten
met een hv in 3:e l van de eerste 5. (12 st, 12 lb)
3. 4 l (=1 st, 1 l), *1 st in lb, 1 l, 1 st in st, 1 l*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten
met een hv in 3:e l van de eerste 4. (24 st, 24 lb)
4. 5 l (=1 st, 2 l), sla lb over , *1 st in st, 2 l, sla lb over *, herhaal *-* voor de rest van de toer.
Afsluiten met een hv in 3:e l van de eerste 5. (24 st, 24 lb)
5. *1 st in st, 2 st in lb*, herhaal *-* voor de rest van de toer. (72 st)
6. Haak je in de a.l.. 1 v in elke steek voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste
steek. (72 v)
7. 2 l, 2 st sam over de volgende 2 steken (=3 st sam), 3 l, *3 st sam over de volgende 3
steken, 3 l*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in de top van het
eerste stgr. (24 stgr, 24 lb)
8. hv in lb, *3 st sam in lb, 3 l, sla stgr over*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten
met een hv in de top vande eerste stgr. (24 stgr, 24 lb)
9. Als toer 8.
10. 1 l, *3 v in lb, sla stgr over*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in
eerste v. (72 v)
11. Als toer 7.
volgende toeren worden in 3 delen gedeeld, als basis voor het ophangdeel x 3
12. hv in lb, *3 st sam in lb, 3 l*, herhaal *-* 7 keer in totaal, 3 st sam in volgende lb, 1 l.
Keer.
13. hv in lb. *3 st sam in lb, 3 l*, herhaal *-* 6 keer in totaal, 3 st sam in volgende lb, 1 l.
Keer.
14. hv in lb. *3 st sam in lb, 3 l*, herhaal *-* 5 keer in totaal, 3 st sam in volgende lb, 1 l.
Keer.
15. hv in lb. *3 st sam in lb, 3 l*, herhaal *-* 4 keer in totaal, 3 st sam in volgende lb, 1 l.
Keer.
16. hv in lb. *3 st sam in lb, 3 l*, herhaal *-* 3 keer in totaal, 3 st sam in volgende lb, 1 l.
Keer.
Pagina 2

http://annavirkpanna.com - http://www.ravelry.com/designers/anna-nilsson
IG: @AnnaVirkpanna - FB: AnnaVirkpanna - FB grupp: AnnaVirkpanna’s Hook Up

* Copyright Anna Nilsson / AnnaVirkpanna 2019 *
Reproductie en publicatie van materiaal en teksten zonder medeweten van Anna Nilsson is niet toegestaan.
Heb je vragen dan kun je kontakt opnemen via annavirkpanna@gmail.com.

17. hv in lb. *3 st sam in lb, 3 l*, herhaal *-* 2 keer in totaal, 3 st sam in volgende lb, 1 l.
Keer.
18. hv in lb. 3 st sam in lb, 3 l, 3 st sam in volgende lb, 1 l. Keer.
19. hv in lb, 3 st sam in lb, 45 l, hv in elke l terug langs de lk.
Knip de draad af. Op de foto zie je dat het eerste ophangdeel klaar is.

Deel 2 en 3 voor de ophang
Zorg dat je de rechte kant naar je toe hebt, begin in de eerste lege lb van toer 11 (zie fotos
hieronder) en herhaal toer 12-19 nog 2 x, zodat je 3 ophandelen hebt. Maak nu alle draadjes
vast.
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Nu ga je de 3 lk samenhaken om de ampel op te kunnen hangen. Begin met een lus op de
haaknaald, haak 1 v in de top van een lk, 1 v in de top van de volgende en 1 v in de derde lk.
Afsluiten met een hv in eerste steek.

Ga door met de rest van de ophang met 50 l. en hv in de 15:e l vanaf de naald, een hv in
elke l langs heel de lk. Afsluiten met een hv tussen de twee v van het samenhaken. Knip de
draad af en maak de draadjes vast. Als afsluiting
maakte ik een kwastje en maakte die vast in het
midden onder de hanger.
Ik hoop dat je je nieuwe om din nya Granny
hanger leuk vindt!
Bedenk dat mijn patronen beschermd zijn door
copyright. Dit patroon behoort van mij, Anna Nilsson en
ik heb er alle rechten op. Daarom vraag ik om niet mijn
pdf’s te delen met anderen, verwijs liever naar het
patroon op mijn blogg annavirkpanna.com.
Bij vragen of als er iets is dat niet juist lijkt, neem dan
kontakt op met annavirkpanna@gmail.com.
Je kunt ook lid worden van mijn Facebook-groep, AnnaVirkpanna's Hook Up, hier is iedereen welkom om
fotos te delen van werkstukken gebaseerd op mijn patronen, om vragen te stellen enz.
Vergeet niet om je fotos op de sociale media te taggen met #annavirkpanna, dan kan ik ook jullie mooie
werkstukken zien.
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<3 Anna
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