Patroon Wijnkantjes
Ook weleens onenigheid gehad welk wijnglas nu van wie was? En had je ook van die glazen
bedeltjes met metalen ringetjes die je om de voet kon buigen maar die krom waren voordat
ze überhaupt dienst hadden gedaan?
Dat is nu verleden tijd met mijn vrolijke supersnelle Wijnkantjes! En, tussen ons gezegd
en gezwegen, ze passen ook prima om de voet van een stevig luxe bierglas 😉

Gebruikte materialen:
• Standaard katoen. Eén wijnkantje weegt rond de 8 gram dus je hebt echt aan restjes
genoeg.
• Kleine knoopjes
• Haaknaald 4
• Naald om draadjes weg te werken.
• Schaar
• Optioneel: kraaltjes
• Koffie of thee en natuurlijk wat lekkers! Per wijnkantje ben je zo’n 15 minuutjes
bezig.
Start:
Maak een lossenketting van 17 lossen. Het aantal lossen mikt niet heel nauw maar met dit
aantal lossen is gebleken dat de cirkel mooi en netjes aansluit.
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Toer 1:
Begin in je 2e losse vanaf de haaknaald en haak in deze losse 2 vasten, in de volgende losse
haak je 1 vaste, in de volgende weer 2 vasten enz. enz. (24 vasten)
Je haakwerk ziet er nu niet uit en lijkt nog het meest op een spiraal. Dit komt goed!
Haak 2 keerlossen (geldt niet als stokje), draai je haakwerk.

Toer 2:
Haak in dezelfde steek als je keerlossen je eerste stokje. Haak vervolgens 1 stokje in
elke v. (24)
Vergeet hierbij de allerlaatste vaste niet. Je ziet hem bijna niet maar hij zit er wel! (Foto
links)
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Haak 5 lossen (geldt als 1 stokje + 2 lossen) en draai je haakwerk.
Toer 3:
Haak in dezelfde steek als de 5 lossen nog 1 stokje. Je hebt nu een V-steek met 2 lossen
gemaakt. (Rechterfoto boven)
Haak nu in elke steek (1stk, 2l, 1stk). Onthoud hierbij dat de 2 keerlossen van toer 2 níet als
stokje gelden (zie linkerfoto hieronder)

Als het goed is heb je nu 24 setjes van de V-steek met 2 lossen (zie rechterfoto).
De kant die je nu naar je toe hebt is de voorkant van je Wijnkantje.
Afwerking:
Maak 1 losse en draai je werk een kwartslag zodat je de zijkant van je cirkel horizontaal
hebt. Je hebt dezelfde kant voor je als in toer 3.
Haak 2 v langs het eerste stokje, haak (1v, 4l, 1v) in de volgende opening voor de knopenlus,
haak 1 vaste langs het volgende stokje en eindig met 1 vaste in je allereerste losse van de
lossenketting.
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Het klopt dat je de opening van de vasten overslaat. Hierdoor sluit de zijkant beter aan.
Hecht de draden netjes af aan de achterkant.
Bevestig een klein knoopje op de andere zijde van je wijnkantje en hij is klaar!

Variatietip!
Voor de feestdagen, voor een andere gelegenheid of gewoon puur omdat het leuk is 😉
geef ik je hieronder nog een voorbeeld hoe het eruit ziet als je kraaltjes meehaakt!
Als eerste moet je, voordat je begint, de kraaltjes op je draad rijgen. Hoeveel kraaltjes? Als
je mijn patroon volgt heb je er 24 nodig: eentje voor elke V-steek. Heb jij er net eentje meer
of minder, dan neem je dat aantal kraaltjes (foto links)
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Vervolgens volg je gewoon het standaard haakpatroon tot het begin van toer 3. In plaats
van starten met 5 lossen (die stonden voor 1 stokje en 2 lossen) start je nu met 6 lossen
waarvan je op de 5e losse een kraaltje meehaakt.
Vervolgens haak je, net als bij het standaard patroon, een V-steek maar ipv 2 lossen haak je
er nu 3. En met de 2e losse haak je het kraaltje mee.
Het kan zijn dat je aan het einde ziet dat sommige kraaltjes aan de achterkant lijken te
zitten. Deze kun je heel eenvoudig door de losse naar de voorkant duwen 😉
Werk dit Wijnkantje op dezelfde manier af als de andere.

Proost!

Heb je vragen of wil je foto’s
laten zien?
www.instagram.com/defranszeslag
of gebruik #defranszeslag
www.facebook.com/DeFranszeSlagBlogt
defranszeslag@gmail.com
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