Deko voor

Marmeladepotten
Vertaald door Elly Lijster

Dit patroon is eigendom van Zhaya/Zhaya Designs. Verkoop, ruilen,
openbaar maken, verspreiden van het patroon (incl. vertalingen) is niet
toegestaan. Natuurlijk mag ook het patroon, foto’s en afbeeldingen niet als eigen
uitgegeven worden. Verkoop van het gehaakte figuur via internet of op markten is
toegestaan, met vermelding van de auteur - Zhaya / Zhaya Design. Vielen Dank :o)
***
Feel free to sell your finished items. Do not copy, alter, share, publish or sell pattern,
pictures or images as your own. Copies may be made for owner’s personal use only.

Materiaal:
• Garen bijv., Schachenmayr Catania/Scheepjes Catona (bij mij: kleurnr.. 402 vanille, kleurnr.. 281 - oranje, kleurnr. 212 - khaki, kleurnr. 115 - signaalrood,
kleurnr. 389 - meigroen, kleurn. 521 - deep violet, kleurnr. 503 - hazelnoot,
kleurn. 244 - agave)
• restje borduur-of naaigaren
• bijpassende haaknaald (bij mij 2,0 en 2,5 mm)
• beetje vulling

Afkortingen:
MR = magische ring
v = vaste
hstk = half stokje
stk = stokje
L = losse
st = steek
hv = halve vaste
Het door mij aangegeven materiaal is een voorbeeld. Je kunt elk ander materiaal gebruiken.
Pas de haaknaald daar dan bij aan. Het figuur wordt dan wel kleiner/groter. Bij het amigurumi
haken moet je een naald dunner gebruiken als op de wikkel staat vermeld, zodat er bij het
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haken geen gaatjes ontstaan. Mijn proefstukje met naald 2 en 6 toeren heeft een doorsnede
van 4,5 cm
Er wordt – tenzij anders vermeld - in spiraalronden gehaakt.
Voor een (zo onzichtbaar mogelijke) kleurwissel bij spiraalronden en het maken van meer-en
minderingen, kijk bij www.zhaya.de onder Tipps, Tricks en Tutorials.

Dekselhoesje (voor allen hetzelfde):
Kleur naar keuze en nld., 2,5 mm
De maat moet misschien aan de afmeting van de deksel aangepast worden. Hiervoor
gewoon meer of minder toeren met 6 gelijkmatig verdeelde meerderingen haken. In
de laatste toer worden gelijkmatig verdeeld 6 steken geminderd. Kijk tussendoor of de
maten nog kloppen.
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerderen (12)
3. elke 2. v meerderen (18)
4. elke 3. v meerderen (24)
5. elke 4. v meerderen (30)
6. elke 5. v meerderen (36)
7. elke 6. v meerderen (42)
8. elke 7. v meerderen (48)
9. vanaf de achterkant insteken (of alleen in de achterste lussen): v in elke st (48)
10.-11. (2 toeren) v in elke st (48)
12. elke 7. en 8. v samen haken (42)
13. in de voorste lussen: 1L, 1hv om en om tot het eind van de toer
Sluiten, draad afhechten.

Pompoen:
orane, nld 2,0 mm
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerderen (12)
3. elke 2. v meerderen (18)
4. elke 3. v meerderen (24)
5. elke 4. v meerderen (30)
6. elke 5. v meerderen (36)
7.-12. (6 toeren) v in elke st (36)
13. elke 5. en 6. v samen haken (30)
14. elke 4. en 5. v samen haken (24)
15. elke 3. en 4. v samen haken (18)
16. elke 2. en 3. v samen haken (12)
Niet te stevig vullen.
17. elke 1. en 2. v samen haken (6)
Sluiten, lange draad laten hangen voor het
modelleren.
Met de einddraad de typische pompoenvorm vormen.
Begin in het midden van de laatste toer, de draad om
de buitenkant naar beneden weer instekenen weer naar
boven. Op deze manier de pompoen in zessen delen. De
draad steeds aantrekken. Aan het eind de draad afhechten.
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Stengel:
lichtbruin, naald 2,0 mm
1. MR met 6v (6)
2.-4. (3 toeren) v in elke st (6) <— 18 v doorlopend geteld
Sluiten, draad laten hangen.
Met donkergroen aanhechten (de bladeren worden direkt aangehaakt):
5. in de voorste lussen: 1hv, 16L, 15hv beginnen in de 2e st vanaf de naald, 1hv in
dezelfde st van de 1e hv aan de stengel,, 1hv in de volg.st van de stengel, 20L,
19hv beginnend in de 2e st vanaf de naald, 1hv in dezelfde st aan de stengel, 1hv
in de volg. st van de stengel, 30L, 29hv beginnend in de 2e st vanaf de naald,
1hv in dezelfde st aan de stengel, 1hv in de volg. st van de stengel.
Sluiten, draad afhechten.
De stengel met de bruine einddraad aan de pompoen naaien
Het patroon voor het grote blad heb ik op een engels blog gevonden, maar ik ben
vergeten het adres hiervan te noteren en kan het ook niet meer vinden, zodat ik hier,
jammergenoeg, niet naar kan verwijzen.

Klein blad:
donkergroen, naald 2,0 mm
Er wordt rondom de lossenketting gehaakt (als bij een ovaal). De getallen tussen
haakjes worden telkens in een steek gehaakt.
1. 14L, 1hv in de 2e st vanaf de naald, 8hv (dit is de steel van het blad), (1v, 2hstk,
2stk) in de volg. st, (1stk, 1hstk) in de volg.st, (1hstk, 1v) in de volg.st, 3v in de
laatste steek. Verder aan de andere kant van de opzet: (1v, 1hstk) in de volg.st,
(1hstk, 1stk) in de volg.st, (2stk, 2hstk, 1v) in de volg.st, 1hv
Sluiten, draad afhechten.

Groot blad
donkergroen, naald 2,0 m
Het grote blad wordt op dezelfde manier gemaakt als het kleine blad, ook hier weer
rondom de opzet, de steken zijn hetzelfde.
1. 14L, 1hv in de 2e st vanaf de naald, 8hv, (dit is de steel van het blad(, (1v, 2hstk,
2stk) in de volg.st, (1stk, 1hstk) in de volg.st, (1hstk, 1v) in de volg.st, 3v in de
laatste st, verder aan de andere kant van de opzet: (1v, 1hst) in de volg.st,
(1hstk, 1stk) in de volg.st, (2stk, 2hstk, 1v) in de volg.st, 1hv, 1L, keren
2. 3stk in de 1e st, 1stk, 3hstk, (2v, 1hstk) in de volg.st, 4hstk, 3v in de st in de
punt van het blad, 4hstk, (1hstk, 2v) in de volg.st, 3hstk, 1stk, (3stk, 1hv) in de
laatste st
Sluiten, draad afhechten.
Nu de bladeren aan de steek naaien (bijv het kleine blad direkt boven aan de stengel
en het grote blad onder de pompoen). Als laatste de pompoen met een paar steekjes
aan het dekselhoesje vastnaaien .
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Kleine aardbeien (2x):
Rood, naald 2,0 mm
1. MR met 6v (6)
2. elke 2. v meerderen (9)
3. elke 3. v meerderen (12)
4. elke 4. v meerderen (15)
5. elke 5. v meerderen (18)
6.-10. (5 toeren) v in elke st (18)
11. elke 2. en 3. v samen haken (12)
Aardbei in vorm vullen.
12. elke 1. en 2. v samen haken (6)
Sluiten, draad afhechten .

„Kroontje“:
rood, naald 2,0 mm
1. MR met 5v (5) <— met 1hv sluiten in de 1e st
2. (3L, 1hv in de 2e st vanaf de naald, 1v, 1hv in dezelfde hv (als bij het begin van
de bladeren) <— nog 4x herhalen, zodat het kroontje 5 blaadjes heeft . Sluiten,
draad laten hangen.
Het kroontje op de aardbei vastnaaien

Grote aardbei:
rood, naald 2,0 mm
1. MR met 6v (6)
2. elke 2. v meerderen (9)
3. elke 3. v meerderen (12)
4. elke 4. v meerderen (15)
5. elke 5. v meerderen (18)
6. elke 6. v meerderen (21)
7.-11. (5 toeren) v in elke st (21)
12. elke 6. en 7. v samen haken (18)
13. elke 2. en 3. v samen haken (12)
Aardbei in vorm vullen.
14. elke 1. en 2. v samen haken (6)
Sluiten, draad afhechten.

„Kroontje“:
rood, naald 2,0 mm
1. MR met 7v (7) <— met 1hv in de 1. st sluiten
2. (3L, 1hv) in de 2. st vanaf de laand, 1hv in dezelfde hv) <— nog 6x herhalen,
zodat het kroontje 7 bladeren
Sluiten, draad laten hangen.
Het kroontje op de aardbei naaien met de einddraad
Voor de grote aardbei heb nog een klein steeltje gemaakt: - 5L, 4hv langs de Lketting
(beginnend in de 2. st vanaf de naald,) - en deze met de einddraad in het midden van
het kroontje vastgenaaid.
Nu met een dunne, gele of groene draad gelijkmatig op de aardbeien de kleine pitjes
vormen (ik heb hiervoor borduurgaren gebruikt, geel/groen stopgaren kan ook – het
moet duidelijk dunner zijn als het garen voor de aardbei).
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Als laatste de aardbeien op het hoesje plaatsen en vastnaaien (ik heb de aardbeien
aan de onderkant eerst aan elkaar genaaid, zodat ze stabieler zijn)

Pruim:
paars, naald 2,0 mm
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerderen (12)
3. elke 2. v meerderen (18)
4. elke 3. v meerderen (24)
5.-12. (8 toeren) v in elke st (24)
13. elke 7. en 8. v samen haken (21)
14. v in elke st (21)
15. elke 6. en 7. v samen haken (18)
16. elke 2. en 3. v samen haken (12)
niet te stevig in vorm vullen.
17. elke 1. en 2. v samen haken (6)
Sluiten, lange draad laten hangen. De einddraad om de pruim
voeren in in het midden van de MR insteken, boven bij het begin
weer uitkomen, voorzichtig aantrekken, zodat je de typische
pruimvorm krijgt. De draad goed vastzetten en afhechten ,

Steel:
lichtbruin, naald 2,0 mm
1. 4L, 1v in de 2. st vanaf de naald, 2hv , 1hv,
Sluiten,. draad laten hangen
Met de einddraad de steel aan de pruim naaien.

Blad :
groen, naald 2,0 mm
1. 11L, 3hv (1v, 1hstk) in de volg.st, 3x 2stk in een st, , 1hstk, 1v, (1hv, 1L, 1hv)
in de laatste st, 1v, 1hstk, 2x2 stk in een st, (1stk, 1hstk in de volg.st), 1v, 1hv,
Sluiten, draad laten hangen.
Het blad aan de steel naaien.
Nu nog de pruim op het hoestje op een paar punten vanstnaaien.
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