Wist je dat.....
*De grootste cactus
(Saguara) 1 m dik en 20 m
hoog kan worden.

De cactus set – een stekelig setje.
Een gratis patroon van de
Kreafabriek. Een wintersetje voor
kleine meiskes dat stekelig en
zacht tegelijk is.

*De doorntjes de
aangepaste bladeren van
de cactus zijn.
In de Kreafabriek cactus-5
*Vroeger de doornen ook
gebruikt werden als
vishaakje of naald.
*De cactusvijg te eten is
en erg gezond is.

een patroon van de Kreafabriek

Stekelige
winter-set

Cactus set

1
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daagse worden 5 gratis
patronen van cactus ontwerpen
gedeeld en deze set is onze
bijdrage.
Dit setje wordt gehaakt van 7
bollen Durable Cosy Fine. Heerlijk
zacht en warm en dat is grappig

in een stekelig ontwerp. Als je
naar de wantjes kijkt dan zie je
eigenlijk twee kleine
cactuspl(h)antjes in bloei met
kleine bloempjes, kleine
geborduurde stekeltjes en de
pompoentjes doen denken aan
cactusvijgen.
De sjaal meet 15x120 cm, de
wanten hebben een hoogte van
23 cm. Beide maten zijn makkelijk
aan te passen.
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Wat heb je nodig?
* Durable Cosy Fine;
5x Khaki 2168
1x Ivory 326
1x Fuchsia 237
* Haaknaalden 4,5 en 5,5
* Steekmarkeerders
* Stompe stopnaald
* Clover Pompom maker
25 mm

Het patroon
Maak ook deze leuke set voor je dochter, nichtje of buurmeisje! Het Durable Cosy Fine haakt
en draagt heerlijk zacht en als je de weverssteek onder de knie hebt haakt de sjaal natuurlijk
fijn tomeloos. Fijn op de bank, theetje erbij en snel aan de slag. Een prachtig cadeau voor een
kleine dame. Het bijzondere van dit patron is dat je niet horizontaal en rond haakt zoals bij veel
wantpatronen, maar verticaal heen en weer. Weer eens wat anders en een leuke uitdaging!
Veel plezier met dit patroon.
De gebruikte steken
L = losse
HV = halve vaste
V = vaste
ST = stokje
WS = weverssteek

Van start met de sjaal.
We gaan beginnen met de sjaal. Zo leer je de weverssteek tomeloos haken en zijn de, net iets
ingewikkeldere,wantjes goed te haken. Haak met haaknaald nr. 5,5 in Khaki een ketting van
200L. Zorg dat je losjes haakt! Verder met naaldnummer 4,5 nu.

Toer 1

Haak nog 1L en markeer deze steek(telt als eerste steek). Sla deze L en de eerste steek van de
lossenketting over en haak 1V in de volgende 19 steken van de ketting. Vervolgens haak je nu
80xWS. Hoe haak je de WS? Sla de draad om, en steek de naald in in de volgende steek. Sla
weer om en en haal een lus op. Je hebt nu 3 lusjes op je naald. En nu begint het weversdeel
van de steek. Haal de laatst opgehaalde lus (de lus het dichtst bij de top van de haaknaald)
door de middelste lus van de drie.
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Dat is even een gefriemel, maar als je met je vinger van achteraf de middelste lus naar je toe
duwt dan lukt het. Oefening baart echt kunst bij dit stukje! Echt waar.
Nu heb je nog twee lusjes op je naald. Sla nu de draad om en haal de naald door de twee
lussen. Sla nu de draad weer om en steek de naald in, in de steek waarin je net ook het eerste
deel van de WS haakte. Sla weer om en haal een lusje op. Nu haal je de lus het dichtst bij de
top van de naald niet door 1 maar door de 2 lussen tegelijk. De WS bestaat dus uit twee
gedeeltes. Na élke WS sla je een steek over. In de steek na de overgeslagen steek haak je nu
weer een WS. In totaal haak je deze toer 80WS met steeds 1 steek overslaan erna. Zo zie je de
eerste reeks WS ontstaan. (Foto 1) In de laatste 20 steken haak je nu 1V. Haak hierna 1L,
markeer deze en keer je werk.

Foto 1

Foto 2

Toer 2:
Sla de gemarkeerde L en de eerste V weer over (tellen weer als 1e steek) en haak 1V in de
ACHTERSTE lus van de volgende 19 steken. Omdat je een ribbelpatroon wilt laten ontstaan
aan beide uiteinden van de sjaal (en later bij de polsen van de wanten) haak je alleen in de
achterste lussen van de steken.
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Na deze, in total, 20 ribbelsteken haak je weer 80 WS (met dus steeds weer die ene steek
overslaan erna!!)
De plek van insteken voor de naald is eenvoudig te vinden omdat er een soort gaatjes
ontstaan zijn na het haken van de eerste toer. Op Foto 2 is de ruimte waar je insteekt
aangegeven met een naald. Na de WS reeks sluit je weer af met 19V in de achterste lussen en
1V in de laatste gemarkeerde L. Haak nog 1L, markeer de steek en keer je werk weer.

Toer 3 enz….
Blijf toer 2 herhalen tot je de eerste bol ophaakte. Maak dan een start met de wanten en als je
dan ‘s avonds op de bank zit haak je fijn verder aan de sjaal tot je ongeveer 13 ribbels haakte.
Nu eerst de wanten dus.

Van start met de cactuswanten.
Haak met haaknaald nr. 5,5 in Khaki een ketting van 46L en markeer de laatste L. Haak daarna
verder met naaldnummmer 4,5.

Toer 1:

Sla de eerste gemarkeerde steek over en haak 1HV in de volgende 3 steken en daarna 1V in
de 2 steken erna. Dit is de start van het topje van de want.
Nu ga je verder met de WS. Lees nog even de uitleg van de steek bij het sjaalpatroon.
Haak in total 13x de WS en vergeet niet die oversla-steek he?
In de laatste 15 steken haak je 15x 1V. Haak als laatste 1L, markeer deze en - sodales.
keer je werk.

Toer 2:

Sla de zojuist gehaakte en gemarkeerde L en de eerste V over (tellen als 1e steek) en haak in
de volgende 14 steken, weer in de ACHTERSTE lus, 1V. En zie daar de eerste ribbel weer
ontstaan. Na de 15 steken (incl de eerste gemarkeerde L!) haak je 13 WS en houd je weer 5
steken over. In de eerste 2 steken daarvan haak je nu 1V in de ACHTERSTE lus en in de
volgende 2 steken 1HV en 1HV in de gemarkeerde steek. Haak als laatste weer 1L en markeer
deze steek en keer het werkje.

Toer 3:

Deze toer is eigenlijk gelijk aan toer 1. Sla de eerste steek NIET over, de eerste gemarkeerde L
dus wel. Haak in de eerste 3 steken in de achterste lus 1HV en 1V in de volgende 2 steken.
Haak vervolgens weer 13x de WS en sluit af met 1V in de laatste 14 steken. En vergeet niet
weer alleen in de achterste lus te haken he? Nog 1V in de gemarkeerde steek en 1L, markeren
en keer je werk.
Toer 4: gelijk aan toer 2.
Toer 5: gelijk aan toer 3.
Toer 6: gelijk aan toer 2.
Toer 7: gelijk aan toer 3.
Toer 8: gelijk aan toer 2.
Toer 9: gelijk aan toer 3.
Toer 10: gelijk aan toer 2.
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Toer 11: gelijk aan toer 3.
Toer 12: gelijk aan toer 2.
Toer 13: gelijk aan toer 3.
Toer 14: gelijk aan toer 2.
Toer 15: gelijk aan toer 3.
Toer 16: gelijk aan toer 2.
Toer 17: gelijk aan toer 3.
Toer 18: gelijk aan toer 2.
Toer 19: gelijk aan toer 3.
Toer 20: gelijk aan toer 2.
Toer 21: gelijk aan toer 3.
Toer 22: gelijk aan toer 2.
Toer 23: gelijk aan toer 3.
Toer 24: gelijk aan toer 2.
Toer 25: gelijk aan toer 3.
Zo is een plat lapje ontstaan met een toelopend bovenkantje van de want en een mooi
boord. Haak met een nieuwe bol een gelijk tweede lapje.
Verder dan met de duim van de want.
Het is belangrijk bij de duim erop te letten dat je los haakt!
Start met een wat langere beginsliert aan de duim, die je later gebruikt om de duim vast te
zetten.
Haak met haaknaald nr. 5,5 in Khaki een ketting van 23L en markeer de laatste L. Haak daarna
verder met naaldnummmer 4,5.

Toer 1:

Sla de gemarkeerde steek over en haak in de tweede steek vanaf de naald, 1HV. Haak nu in
de resterende 21 steken 1HV. De gemarkeerde steek telt ook als steek dus je hebt nu 22 steken
in totaal. Sluit weer af met 1L en keer het werkje.

Toer 2:

Sla de laatste L en de eerste steek van de toer over en haak in 21 steken 1HV in de ACHTERSTE
lus. Bij de boordsteek in de want en de sjaal haak je steeds V in de achterste lus, bij de
duimpjes dus HV. Dat maakt dat de boordsteken dicht op elkaar staan. Daarom is losjes haken
belangrijk. Haak 1L, markeer deze en keer.

Toer 3:

Sla de eerste steek NIET over en haak 1HV in de achterste lus van 20 steken. Zo heb je 1 steek
geminderd.
Haak 1L en keer het werk.

Toer 4:

Sla de laatste L en de eerste steek van de toer over en haak in 20 steken (incl. de gemarkeerde
steek) 1HV in de achterste lus. Haak 1L, markeer deze en keer.
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Toer 5:
Sla NIET de eerste steek over en haak 1HV in de achterste lus van 19 steken. Zo heb je weer 1
steek geminderd.
Een kant van het kleine lapje wat je aan het haken bent blijft recht (dat wordt de top van
de duim uiteindelijk)en de andere kant verloopt door het minderen van steken.
Haak 1L en keer je werk.

Toer 6:

Sla de laatste L en de eerste steek van de toer over en haak in 18 steken (incl. de
gemarkeerde steek) 1HV in de achterste lus. Haak 1L, markeer deze en keer.

Toer 7:

Sla de eerste steek NIET over en haak 1HV in de achterste lus van 17 steken. Zo heb je weer 1
steek geminderd. Dit was de laatste keer minderen.

Toer 8 t/m12:

Omdat we niet meer minderen, sla je de eerste steek niet over. Je haakt nu elke toer 17V in
de achterste lussen, sluit steeds met 1L voordat je keert. Markeer de laatste L na toer 12.
Nu gaan we aan de kant van het minderen weer meerderen.

Toer 13:

Sla de eerste steek NIET over en haak 1HV in de achterste lus van alle steken. Behalve in de
laatste steek, daar haak je 2HV. Zo meerder je een steek en kom je uiteindelijk uit op 18
steken. Haak 1L en keer het werk.

Toer 14:

Start met het haken van 2HV in de eerste steek. Dus niet in de gehaakte L. (blijf de duim
haken inde achterste lussen he?) en in de rest van de steken 1HV.

Toer 15:

Herhaal toer 13 en meerder dus weer een steek.

Toer 16:

Herhaal toer 14 en meerder dus weer een steek.

Toer 17:

Herhaal toer 13 en meerder dus weer een steek.

Toer 18:

Herhaal toer 14 en meerder dus weer een steek.

Toer 19:

Herhaal toer 14 en meerder dus weer een steek.
Hecht af met een lange draad. Je bent uitgekomen aan de rechte zijde van het lapje.
Rijg de lange afhechtdraad door de bovenkant van de duim en trek de draad stevig aan.
Zo maak je het ronde topje van de duim. Rijg nog een paar keer heen en weer en hecht
goed af.
De lange zijde van de duim is nu nog open. Met de lange begindraad maak je deze nu
dicht. Als je de steekjes netjes op elkaar legt kun je de duim keurig dichtstikken. Haak een
tweede duim.
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Vouw de wantjes dubbel en stik de zijdes netjes op elkaar. Rijg hierbij, als de zijdes op elkaar
liggen, alleen de binnenkant van de steken. Op deze manier wordt de sluitlijn erg netjes
(Foto 3)

Foto 3

Foto 4

Bevestig de duim op ongeveer 2 weefsteken boven het boord (Foto 4), dit kan ook wat
lager of hoger. Laat de want even passen.
Rijg de top van de want op gelijke manier als de duim strak samen en je wantjes zijn klaar.
Haak ook de sjaal af voordat je aan de afwerking begint.

Bloemetjes
Neem de Ivory en de Fuchsia bol erbij en haak, met naald nummer 4,5, op de volgende
manier 8 bloemetjes.
Start met 2L in Ivory en haak 6V in de eerste L. Haak dan 1V in de eerste V van de cirkel
maar haal niet door met Ivory meer met Fuchsia.
Haak de bloem verder met Fuchsia. In dezelfde steek als zojuist de HV gehaakt werd haak je
nu *1HV, 1V, 1ST, 1V en 1HV*. Ook in de volgende 5 steken haak je *-* en je bloem heeft 6
bloemblaadjes. Hecht de draadjes goed af en laat een langer draadje aan de achterkant
over voor het vastzetten van bloem.
Met de pompom maker (25 mm) maak je nu in khaki 10 pluizenbolletjes en 4x in Khaki met af
en toe een Fuchsia draadje. Aan alle bolletjes laat je twee langere draadjes voor het
bevestigen zo dadelijk.

Afwerken
Op de wantjes borduur je in Ivory kruisjes als stekeltjes van de cactus en op beide wanten
stik je twee bloemen. Je haakt twee kettingen van elk 50 cm in Khaki met naald 4,5 en zorg
voor een wat langere begin en eind-draad. Rijg deze door de openingen in de bovenkant
van de boorden van de wanten, leg ere en strikje in en bevestig aan begin en eind draad
een pomponnetje. Beide zijdes van de sjaal krijgen nu elk 5 bolletjes en op een kant bevestig
je twee bloemen en precies op de achterkant de andere twee.
Heel veel plezier met dit stekelige project!
De cactus-set is een gratis patroon van de Kreafabriek. Het patroon is met uiterste zorgvuldigheid
samengesteld. Kreafabriek is niet verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat.
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