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Windmolentje

Benodigdheden:





Haakkatoen
Haaknaald 3
Vulmateriaal
Pijpenrager ca. 30 cm

Molentje haken
Maak een magische ring
1. 6 v in de magische ring (6)*
2. 2 v in elke vaste (12)
3. 1 v, 2 v in de volgende. Herhalen (18)
4. 2 v, 2 v in de volgende. Herhalen (24)
5. 24 v in de achterste lus haken
6. 24 v
7. 2 v, 2 v samen haken. Herhalen (18)
8 & 9. 18 v
Kleurwissel
10 t/m 13. 18 v
Borduur nu het deurtje naar eigen inzicht
14. 4 v, 2 samen haken (15)
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Gebruikte steken:
V = vaste
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15. 15 v
Vul het molentje op
16. 15 v
17. 3 v, 2 v samen haken. Herhalen (12)
18. 12 v
Vul nog wat extra op indien nodig
19. 2 v, 2 v samen haken. Herhalen (9)
20. 1 v, 2 v samen haken. Herhalen.
Haal de draad door en knip deze af, maar laat deze lang genoeg om af te hechten. Haal het draad
door de laatste vasten en trek ze samen, de bovenkant van het molentje sluit. Hecht het draadje af.
* wanneer je moeite hebt met de magische ring, kun je in plaats van de magische ring ook het volgende doen:
Haak 2 Losse, begin vervolgens toer 1 met 6 vasten in de laatste losse vanaf de haaknaald.

Neem de pijpenrager en vouw deze tot een gelijkmatig bloemetje. Dit vormen de wieken van het
molentje. Zet de wieken met naald en draad, door middel van een paar steken, vast. Naar wens kun
je nog een touwtje aan de bovenkant maken, zodat het molentje kan hangen.

Dit patroon stel ik gratis ter beschikking voor eigen gebruik.
Indien je een eindresultaat deelt via Social Media of elders, verzoek ik vriendelijk om mijn naam te
noemen of een link te plaatsen naar het patroon.
Heb je vragen of tips dan kun je mij bereiken via info@shartistiek.nl of via een persoonlijk bericht op
mijn Facebookpagina www.facebook.com/shartistiek
Je kunt mij ook volgen via:
https://www.shartistiek.nl/blog
https://nl.pinterest.com/shartistiek
https://instagram.com/shartistiek
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