Hallo! Welkom bij onze “LAATSTE LOODJES!!” ……
Week 6: IERSE HAAKMOTIEVEN – DEEL 2

Kom maar mee, we gaan meteen aan de slag!

We zullen nu een klein beetje Iers Haakwerk “flair” gaan gebruiken en technieken om de wat grotere
motieven in elkaar te zetten waarbij wat we tot nu toe hebben gemaakt nodig hebben. Ik ben gewoon
verder gegaan met de verloopkleur bol waarmee ik de bloemen heb gemaakt.

Verzamel je ZES bloemen en 18 blaadjes en je garen.
Werk je draadeinden nu nog niet weg, ze worden handig gebruikt om ze aan het hoofdgedeelte van je
shawl vast te zetten.

Voor het in elkaar zetten hebben we (3) van de blaadjes en (1) van de bloemen nodig.
Begin met je bol garen en maak een magische ring:
Toer 1: 1 losse, 8 vasten in de ring, sluit met een halve vaste in de 1ste vaste, trek voorzichtig aan het
draadeinde om de ring te sluiten. (8)
Toer 2: In stappen opgedeeld zodat het makkelijker te volgen is:
1 losse, van de naald halen, steek de naald van voor naar achter tussen de (2) vasten van een onderste
blaadje (in de ruimte ertussen), steek de naald opnieuw in de lus en haal door de ruimte in het blaadje,
1 losse, vaste in dezelfde steek van toer 1 van de cirkel, vaste in de volgende steek van de cirkel
De afbeelding hieronder laat zien hoe de naald in het blaadje te steken en dan weer terug in de cirkel:

NU: *vaste in de volgende steek, 1 losse, lus van de naald halen, steek de naald van voor naar achter
tussen de 2 vasten van het onderste 2de blaadje, haal de lus op en haal door, 1 losse, vaste in dezelfde
vaste in de cirkel, vaste in volgende vaste
De afbeelding hieronder laat de afgehaalde lus zien direct na het doorhalen door het 2de blaadje:

Herhaal vanaf * hierboven, nog één keer om het 3de blaadje vast te zetten, vaste in de volgende steek
van de cirkel, 1 losse, haal lus van de naald, steek in de 6de steek van elk willekeurige buitenste
bloemblaadje van de bloem (dit is het reliëfstokje/achter), steek opnieuw in de lus en haal door, 1 losse,
vaste in dezelfde steek aan de basis en in de volgende steek van de ring, sluit met een halve vaste in de
1ste vaste, knip de draad af.
Herhaal van de resterende blaadjes en bloemen totdat je er in totaal (6) hebt samengevoegd.
Deze foto laat zien hoe een compleet in elkaar gezette bloem eruitziet. Nogmaals, werk nu nog niet je
draadeinden weg.

De rest van de opdracht van deze week zal met naald en draad gedaan worden, dus leg je haaknaald
weg op een veilige plek! (Niet tussen de bank of achter de magnetron of ergens in je handtas, zoals ik
normaal doe!)
Begin met verzamelen van je (6) bloem/blad stukken en het hoofdgedeelte van je shawl.
We moeten onze draadeinden echt nog wegwerken, dus WAAROM gebruiken we ze niet in ons eigen
voordeel! We zullen de draadeinden strategisch gebruiken tijdens het vastzetten van die zes motieven.

Verwijzend naar onderstaande afbeelding, gebruik de draadeinden die het dichtst bij het punt zijn waar
je gevraagd bent om de steken aan elkaar te zetten. Je begint door allereerst het draadeinde door het
werk naar de juiste plek te brengen, dan -wanneer je die paar steken aan het vastnaaien bent- steek je
naald ONDER de LUSSEN van de steek die het dichtst bij de voorkant van het werk is terwijl je van de
ene kant naar de anders kant naait om ze aan elkaar te bevestigen.

Hier zijn de posities en de steekaantallen om elk motief vast te zetten. De afbeelding daaronder laat
zien hoe te werken in de lussen alleen aan de voorkant van het werk.
Er zijn er 6 in totaal. Je wilt ze graag gelijk verdelen over de hele onderkant van de shawl (zie foto
verderop), spreid de shawl uit en speld de bloemen op hun plek, werk ze dan per bloem af om ze
helemaal goed vast te zetten.
1. Naai de bloem vast aan de shawl met het lange draadeinde van de bloem zoals afgebeeld bij de
PAARSE pijl.
2. Naai het 6-halve stokjes groepje van het blaadje aan de rand van de shawl zoals afgebeeld bij de
GROENE pijlen.
3. Naai het 6-halve stokjes groepje van het blaadje aan het 6-halve stokjes groepje van het andere
blaadje opnieuw met de draadeinden, zoals afgebeeld bij de BLAUWE pijlen.

*TIPS:
1. Wees voorzichtig dat je werk NIET rimpelt tijdens het wegwerken van de draadeinden. Als je het
draadeinde naar de andere kant van je werk brengt om op de juiste plek te komen, strijk dan het
haakwerk voorzichtig glad om er zeker van te zijn dat het niet gaat “trekken” terwijl je eraan werkt.
2. Werk de draadeinden IN de steken, de delen van de steek scheiden, werk op en neer, heen en terug,
en van de ene naar de andere kant in willekeurige volgorde. Dit zal ervoor zorgen dat het draadeinde zo
goed mogelijk op zijn plek blijft.
3. Net voordat je de draadeinden helemaal kort knipt, trek je er zachtjes aan om het een klein stukje uit
je werk te halen. Terwijl je het kort houdt, knip je het af. Laat het haakwerk los en strijk het glad. Je zult
zien dat het korte stukje draad “wegglipt” onder de steek en goed verborgen is!

Herhaal het vastzetten van de bloem/blad stuk op die plek op de shawl zoals hierboven beschreven en
zoals aangewezen op de afbeelding hierboven op de aangewezen positie langs de onderrand van de
shawl.
4. Terwijl je naait, bekijk zowel de VOOR- als de ACHTERkant van je haakwerk, de achterkant zou er net
zo mooi moeten uitzien als de voorkant. Een goede afwerking is alles om je project van goed naar
GEWELDIG te brengen. Dus neem de tijd, het moet je lukken!
5. Draai je blaadjes niet per ongeluk om tijdens het vastzetten. Wees er zeker van dat ze allemaal de
juiste kant voor hebben

Het is toch zo prachtig! Het toppunt van vrouwelijkheid!
Dat is het dat ook weer voor deze week! We zijn er nu bijna, nog een paar dingetjes te doen en “THAT’S
A WRAP” …. LETTERLIJK! (bad pun intended!)

Kom volgende week weer bij me terug voor onze LAATSTE week! Week 7: Extra Opties, Afronding, &
Blokken

Tot de volgende keer……
Veel Liefde & Garen,
Stephanie

Follow on Facebook Here!
Follow on Instagram Here!

Follow on Ravelry Here!
Follow on Pinterest Here!
Follow on YouTube Here!
Follow on Twitter Here!
Follow on Etsy Here!
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