STAPPENPLAN
REGENBOOG

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

Beschrijving
Met deze regenboog aan de muur ziet elke kamer er als bij toverslag een stuk vrolijker uit.
Haak 'm zelf of samen met je kind.

LEERGIERIGE BEGINNERS
BREIEN & HAKEN

Hoe maak je het?

STAP 1: DIT HEB JE NODIG
g

1 bol Catania 0391: 4053859084406

g

2 bollen Catania 0105: 4012184210010

g

1 bol Catania 0425: 2000009917949

g

1 bol Catania 0261: 2000002700890

g

1 bol Catania 0225: 2000003353491

g

1 bol Catania 0208: 2000002383376

g

Haaknaald 3 mm: 2000001472217

g

Onzichtbare draad: 2000002889663

g

Veiligheidsspeld: 2000001039694

STAP 2: GEBRUIKTE STEKEN
Lossen en vasten

STAP 3: ZO MA AK JE HET
g

Stap 1: geel buisje

g

Zet een ketting van 10 lossen op met de gele Catania, haak 1 halve vaste in de eerste losse en vorm een cirkel. Haak 10 vasten in de cirkel. Haak 1 halve vaste om te sluiten.
Haak verder met vasten tot een lengte van 24 cm. Knip de draad af en stop hem in.

g

Stap 2: blauw buisje

g

Zet een ketting van 10 lossen op met de blauwe Catania, haak 1 halve vaste in de eerste losse en vorm een cirkel. Haak 10 vasten in de cirkel. Haak 1 halve vaste om te
sluiten. Haak verder met vasten tot een lengte van 28 cm. Knip de draad af en stop hem in.

g

Stap 3: groen buisje

g

Zet een ketting van 10 lossen op met de groene Catania, haak 1 halve vaste in de eerste losse en vorm een cirkel. Haak 10 vasten in de cirkel. Haak 1 halve vaste om te
sluiten. Haak verder met vasten tot een lengte van 33 cm. Knip de draad af en stop hem in.
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g

Stap 4: frambozenrood buisje

g

Zet een ketting van 10 lossen op met de frambozenrode Catania, haak 1 halve vaste in de eerste losse en vorm een cirkel. Haak 10 vasten in de cirkel. Haak 1 halve vaste om
te sluiten. Haak verder met vasten tot een lengte van 37 cm. Knip de draad af en stop hem in.

g

Stap 5: roze buisje

g

Zet een ketting van 10 lossen op met de roze Catania, haak 1 halve vaste in de eerste losse en vorm een cirkel. Haak 10 vasten in de cirkel. Haak 1 halve vaste om te sluiten.
Haak verder met vasten tot een lengte van 41,5 cm. Knip de draad af en stop hem in.

g

Stap 6: witte franjes

g

Knip voor elk gehaakt buisje een bundel van 50 x witte garen af

g

Gele strook: 50 x 52 cm

g

Blauwe strook: 50 x 56 cm

g

Groene strook: 50 x 61 cm

g

Frambozenrode strook: 50 x 65 cm

g

Roze strook: 50 x 69,5 cm

g

Trek de 50 draden met behulp van de veiligheidsspeld door het buisje.

g

Afwerking

g

Naai de buisjes een voor een tegen elkaar met de onzichtbare draad en vorm zo een boog. Haak een kettinkje van ongeveer 15 cm met het witte garen om de regenboog
aan op te hangen. Zet het kettinkje met enkele steken vast in de vorm van een lus aan de achterzijde van de regenboog.
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