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Knoflook
Super decoratief en een leuk klein projectje tussendoor.
Gebruikte materialen:
Katoen in de kleuren licht bruin en crème. Licht bruin heb je maar een beetje van nodig,
van de crème kleur bijna een heel bolletje van 50gr.
Haaknaald 2.5
Schaar, lange naald, vulling, een tangetje om de naald door de knoflook te trekken.
Wil je de knoflook op een plankje bevestigen dan heb je ook nog nodig: een plankje,
sisaltouw om een vlecht te maken en daar de knoflook aan te hangen (je kunt ook katoen
nemen aan daar iets van vlechten of haken) en een spijkertje om de vlecht met knoflook
aan het plankje te hangen. Een hamer om het spijkertje in het plankje te slaan.
Gebruikte steken:
MR
: Magische Ring
V
: Vaste
2V in 1V
: meerderen
2V samen
: minderen
Ik heb 2 soorten/grootte knoflook gemaakt.
Knoflook 1
Haak alle Toeren Alleen in de Achterste Lussen!
Lichtbruin
Toer 1. 6V in MR
Toer 2. 2V in elke V
Toer 3. (1V, 2V in 1V) 6x herhalen
Wissel naar crème
Toer 4. (2V, 2V in 1V) 6x herhalen
Toer 5. 1V, 2V in 1V, (3V, 2V in 1V) 5x, 2V
Toer 6. (4V, 2V in 1V) 6x herhalen
Toer 7. 2V, 2V in 1V, (5V, 2V in 1V) 5x, 3V
Toer 8 – 13. 42V
Toer 14. (5V, 2V samen) 6x herhalen
Toer 15. (4V, 2V samen) 6x herhalen
Toer 16. (3V, 2V samen) 6x herhalen
Toer 17. (2V, 2V samen) 6x herhalen
Vul de knoflook op.
Toer 18. (1V, 2V samen) 6x herhalen
Toer 19. (2V samen) 6x herhalen
De volgende toeren kun je weer gewoon door beide lussen haken
Toer 20 – 24. 6V
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Wil je liever een langere stengel aan de knoflook, haak da nog een paar toeren.
Hecht af. Laat een draad om de knoflook aan de vlecht te naaien.
Knoflook 2
Haak alle Toeren Alleen in de Achterste Lussen!
Lichtbruin
Toer 1. 6V in MR
Toer 2. 2V in elke V
Toer 3. (1V, 2V in 1V) 6x herhalen
Wissel naar crème
Toer 4. (2V, 2V in 1V) 6x herhalen
Toer 5. 1V, 2V in 1V, (3V, 2V in 1V) 5x, 2V
Toer 6. (4V, 2V in 1V) 6x herhalen
Toer 7. 2V, 2V in 1V, (5V, 2V in 1V) 5x, 3V
Toer 8 – 11. 42V
Toer 12. (5V, 2V samen) 6x herhalen
Toer 13. 36V
Toer 14. (4V, 2V samen) 6x herhalen
Toer 15. 30V
Toer 16. (3V, 2V samen) 6x herhalen
Toer 17. 24V
Toer 18. (2V, 2V samen) 6x herhalen
Vul de knoflook op.
Toer 19. (1V, 2V samen) 6x herhalen
Toer 20. (2V samen) 6x herhalen
De volgende toeren kun je weer gewoon door beide lussen haken
Toer 21 – 25. 6V
Wil je liever een langere stengel aan de knoflook, haak da nog een paar toeren.
Hecht af. Laat een draad om de knoflook aan de vlecht te naaien.
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Neem nu een lange draad crème en naald. Leg een knoopje in het uiteinde van de draad.
Steek de naald en draad tussen Toer 18 en Toer 19 (begin) door het midden naar
onderen. Rijg de draad nu onder de Voorste Lussen van de Toeren door omhoog naar
het begin, steek weer door het midden naar onderen en trek de draad aan. Herhaal dit.
Op deze manier verdeel je de knoflook in partjes. Trek steeds de draad aan. Heb je
genoeg partjes, hecht dan de draad af.
Maak er zoveel als je wilt!
Knip stukjes draad van het lichtbruine katoen. Knoop deze in de Voorste Lussen van
Toer 1 t/m 3. Knip ze af op de lengte die jij wilt. Pluis ze een beetje uit.

Maak een vlecht van Sisaltouw of ander materiaal en naai daar de knoflook aan vast.
Hang de vlecht met een spijkertje aan het plankje en klaar is jouw knoflook decoratie!
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