STAPPENPLAN
OPBERGMAND

OPBERGMAND
ALLE BENODIGDHEDEN VIND JE OP:
https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/opbergmand

Beschrijving
Je toiletspulletjes, sleutels, of andere kleine items die je niet kwijt wil raken, ... dit
zelfgehaakte mandje houdt ze allemaal netjes bij elkaar.

MAKERS MET ERVARING
BREIEN & HAKEN

Hoe maak je het?

STAP 1: DIT HEB JE NODIG
AFMETING
ca. 20 cm Ø, 9 cm hoog

DIT HEB JE NODIG
1 bolletje Maki Cotton, kleur 00086 (ocean mouliné) (2000010011933)
1 haaknaald 6 mm van Prym (2000001448700)
1 wolnaald van Prym (2000001933411)

STAP 2: GEBRUIKTE STEKEN
BASISTECHNIEKEN
Basispatroon: in spiraaltoeren vs haken. Indien er niets an- ders vermeld staat, dan in elke vs 1 vs haken. Voor de meer- deringen steeds 2 vs in 1 steek haken. Voor de
minderingen steeds 2 vs samen doorhalen (= voor elke vs 1x de draad doorhalen, daarna de draad door alle 3 lussen op de nld samen doorhalen). Alle meerderingen en
minderingen mooi gelijkmatig over de hele toer verdelen. In alle niet-ge- noemde toeren steeds 1 vs in elke vs haken.
Tip: het begin van de toer met een contrastkleur aangeven. Het draadje na elke toer meenemen (= aan het einde van elke toer afwisselend vóór en na het werk leggen).
Stokjespatroon: op 1 toer vs haken.
1e t: 3 ls als vervanging voor het 1e st, * de volgende vs overslaan, 2 st in de volgende vs, vanaf * herhalen, eindigen met: de volgende vs overslaan, 2 st in de laatste vs. De
toer met 1 hvs in de bovenste vervangende ls sluiten.
2e t: 2 ls als vervanging voor het 1e reliëf-st, * 2 st tussen de beide st van de vorige toer, * 1 reliëf-st om het st van de vorige toer, 2 st tussen de beide st van de vorige toer.
De 2e t herhalen, echter de reliëf-st om de reliëf-st van de vorige toer haken.
Van voor naar achteren om het stokje heen insteken.
Tip: in de instructies worden alle ls, vs, st en reliëf-st als steek (= s) aangegeven.

PROEFLAPJE
Basispatroon met nld 6 mm:
12 s en 8 t in stokjespatroon = 10 x 10 cm.
Als het proeﬂapje afwijkt, met een dunnere of dikkere naald haken.

1

STAPPENPLAN
OPBERGMAND

STAP 3: ZO MA AK JE HET
Bodem: een draadring maken en als volgt in basispatroon haken:
1e t: 1 ls en 6 vs in de ring.
2e t: 6 vs meerderen (= elke s verdubbelen) = 12 vs.
3e t: 6 vs meerderen (= elke 2e s verdubbelen) = 18 vs. 4e t: 6 vs meerderen (= elke 3e s verdubbelen) = 24 vs. 5e t: 6 vs meerderen (= elke 4e s verdubbelen) = 30 vs.
6e – 13e t: steeds 6 vs meerderen, daarbij de meerderingen steeds versprongen van de vorige toer haken = 78 s. Deze toer met 1 hvs sluiten. Dan in de volgende indeling
verder haken:
14e t: in elke s 1 vs haken, daarbij vóór de 1e vs 1 ls extra haken en de vs steeds alleen in de achterste stekenlus ha- ken. De t met 1 hvs in de 1e vs sluiten.
Nu voor de rand van het mandje in stokjespatroon verder haken. Na de 7e t van het stokjespatroon het deel van bin- nen naar buiten keren en voor de bies 4 t vs haken,
daarbij vóór de 1e vs steeds 1 ls haken. Elke t met 1 hvs in de 1e vs sluiten. In de 2e – 4e t van de bies de vs steeds alleen in de achterste stekenlus haken. Draad afknippen en
instoppen.

AFWERKING
Deel weer keren. De bies naar buiten omslaan.

AFKORTINGEN
hvs = halve vaste(n)
ls

= losse(n)

nld = naald
s
st
vs
t

= steek (steken)
= stokje(s)
= vaste(n)
= toer(en)
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