Patroon Fransze Sleutelhanger
Ik ben altijd van mening geweest dat het persoonlijk maken van een sleutelbos zwaar
onderschat wordt 😉 Want geen voorwerp gebruiken we zo vaak, is zo noodzakelijk en is zo
persoonlijk als een sleutelbos. Nu kun je er een plastic geval van je laatste
vakantiebestemming aanhangen of een muntje voor het karretje van de supermarkt. Nuttig,
ongetwijfeld. Maar leuk? Nee, niet echt. En mijn ervaring is inmiddels dat een grote dikke
gehaakte hanger in de vorm van een knuffel of een hartje vaak te onhandig is, hoe
schitterend ze ook zijn. Want waar bewaren we de sleutelbos? Juist, grotendeels in je
broekzak. Een praktischere hanger was gewenst. Dus vandaar: de Fransze
Sleutelhanger!

Gebruikte materialen:
• Restjes standaard katoen in 2 kleuren (kleur A en B). Met contrasterende kleuren
krijg je het mooiste effect. Neem wat extra katoen voor het kwastje.
• 15 kleine kraaltjes
• Dunne naald om de kraaltjes aan je katoen te rijgen.
• Naald om de draadjes weg te werken.
• Eventueel een stekenmarkeerder
• Sleutelring
• Haaknaald geschikt voor standaard katoen, variërend van 2 tot 3,5. Gebruik de naald
die jij prettig vindt, voor het resultaat maakt het niet uit. Groter dan 3,5 raad ik
echter niet aan omdat de sleutelhanger dan vorm en stevigheid verliest. De
sleutelhangers op de foto zijn gehaakt met verschillende diktes variërend van 2 tot 3.
• Koffie, thee en wat lekkers en een half uurtje van je tijd per sleutelhanger 😊
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Voordat je begint kies je welke kleur je als voorkant wilt hebben. Dit wordt kleur A.
Start:
Je begint in kleur A met een magische lus en haakt hierin 2 lossen (telt als 1e stokje).
Toer 1:
Haak nu 2 stokjes samen. Samen met de 2 lossen vormt dit 3 samengehaakte stokjes
(3shstk) (Zie foto links)

Haak nu 3 lossen.
*3shstk, 3l*.
Herhaal van *tot* 5 keer. Trek de ml dicht en sluit de toer in de steek van de eerste 3shstk.
Je hebt nu in totaal 6x (3shstk, 3l) (Zie foto rechts)
Toer 2:
Ga met een hv naar de eerstvolgende 3l boog. Maak hierin 2l gevolgd door 2
samengehaakte stokjes (=3shstk).
3 lossen. Haak in dezelfde 3l boog (3shstk, 3 lossen). (Zie foto links)
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*(3shstk, 3l, 3shstk, 3l) in volgende 3l boog*.
Herhaal van *tot* 5 keer. Sluit de toer met een hv in de steek van de eerste 3shstk.
Je hebt nu in totaal 12x (3shstk, 3l) verdeeld in 6 groepjes. (Zie foto boven rechts)
Knip de draad af en hecht alle draadjes af. Bewaar dit rondje voor straks.
Tweede rondje:
Rijg 12 kraaltjes aan kleur B en haak hetzelfde rondje maar houd na toer 2 een ruime lus
(steek eventueel een stekenmarkeerder in de lus) en knip de draad niet af. Werk wel het
draadje van de ml weg 😉 De kraaltjes blijven tijdens het haken van dit rondje ongebruikt
aan de draad geregen. (Zie foto onder)

Leg de twee rondjes met de goede kant naar buiten tegen elkaar aan. Zorg ervoor dat de
gehaakte clusters van 3shstk zo goed mogelijk tegenover elkaar liggen. Houd hierbij kleur B
naar je toe.
Neem de lus van kleur B weer op je haaknaald en steek je haaknaald in op de plek waar je je
laatste hv gemaakt hebt van toer 2 en steek hem ook in de steek van 3shstk van kleur A.
Haal je draad op en maak een vaste in dezelfde steek.

Maak nu 3 lossen waarbij je in de 2e losse een kraaltje meehaakt. (Zie foto boven)
*1v in de volgende steek van 3shstk van zowel kleur B als A, 3l met een kraaltje in de 2e l.*
Herhaal van *tot* nog 10x.
Dit patroon is gemaakt naar een idee van ‘De Fransze Slag’ en Marieke Douwes-Fransz. Bij gebruik van dit patroon gelieve
altijd ‘De Fransze Slag’ te vermelden. Dit patroon mag niet verkocht worden, wel gratis gedeeld. Kijk voor meer informatie
op www.defranszeslag.jouwweb.nl/haakpatronen-van-de-fransze-slag

Eindig de toer met 1v, 3l met kraaltje in 2e l. Sluit met een hv in de eerste steek.
Haak 20l waarbij je de sleutelring meehaakt. Sluit deze met een hv in dezelfde steek.
Werk alle draadjes weg en duw de kraaltjes die eventueel nog aan de achterkant zitten
voorzichtig naar voren. (Zie foto)

De kwast:
Nu kan ik een onduidelijke fototutorial maken voor het maken van de kwast. Maar waarom
het wiel opnieuw uitvinden als er al talloze goede tutorials van op Youtube te vinden zijn?
De tutorial die het best te gebruiken is voor deze sleutelhanger is die van CreaKriek waarvan
ik hier de link, met toestemming uiteraard, mag plaatsen.
Volg haar tutorial en gebruik hiervoor je overige 3 kraaltjes 😉En als je er toch bent, kijk
gerust verder want het is een superleuk kanaal!
Link tutorial op YouTube van CreaKriek:
https://www.youtube.com/watch?v=Dwag-sIAmqM
Bevestig je kwastje aan de ring en je Fransze Sleutelhanger is klaar!

Dit patroon is gemaakt naar een idee van ‘De Fransze Slag’ en Marieke Douwes-Fransz. Bij gebruik van dit patroon gelieve
altijd ‘De Fransze Slag’ te vermelden. Dit patroon mag niet verkocht worden, wel gratis gedeeld. Kijk voor meer informatie
op www.defranszeslag.jouwweb.nl/haakpatronen-van-de-fransze-slag

Popcornvariant!

Je sleutelhanger krijgt een 3D uitstraling als je in kleur A popcorns gebruikt. Ik heb voor het
patroon alvast wat leuke kerstkleurtjes gebruikt! En als je nou de metalen ring eraf laat en
de kwast weglaat dan heb je een grappig kerstornamentje! 😉
Begin ook hier met een ml. en haak toer 1 hetzelfde als in het basispatroon.
Toer 2:
Ga met een hv naar de volgende lossenboog en haak 3 lossen (telt als stokje) en 4 stokjes.

(Zie foto)
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Haal je haaknaald uit de lus en steek in in de 3e losse aan het begin. Steek dan weer in in de
lus en haal die door de losse die al op je naald staat, direct gevolgd door nog eens 3 lossen.
Je hebt nu je eerste popcorn gemaakt.
Haak in dezelfde lossenboog 5 stokjes. Haal weer je naald uit de lus, steek hem in in het
eerste stokje van dit groepje van 5 stokjes, steek weer in in de lus en haal die door de lussen
van je stokje direct gevolgd door 3 lossen. Dit is je tweede popcornsteek (pcst) en zo maak
je ze nu allemaal. (Zie foto links)

*(1pcst, 3l, 1pcst, 3l) in volgende lossenboog*
Herhaal van *tot* 5 keer en sluit met een hv bovenop de eerste popcorn.(Zie foto rechts)
Haak je tweede rondje in kleur B volgens het basispatroon.
Haak de rondjes op dezelfde manier als het basispatroon aan elkaar en steek bij het
vasthaken in in de steek in het midden van de popcorn. Dit gaat iets lastiger dan bij het
gewone rondje maar met wat beleid is het prima te doen.

Dit patroon is gemaakt naar een idee van ‘De Fransze Slag’ en Marieke Douwes-Fransz. Bij gebruik van dit patroon gelieve
altijd ‘De Fransze Slag’ te vermelden. Dit patroon mag niet verkocht worden, wel gratis gedeeld. Kijk voor meer informatie
op www.defranszeslag.jouwweb.nl/haakpatronen-van-de-fransze-slag

Sluit ook hier de toer met een hv in je eerste vaste, haak daarna 20 lossen met daaraan je
sleutelring, sluit met een hv in dezelfde steek en werk je draadje weg.
Bij deze kwast heb ik, ipv kraaltjes, een knoopje gebruikt als decoratie.
Laat je fantasie de vrije loop en maak er wat moois van!

Plaats foto’s of stuur me een berichtje via:
www.instagram.com #defranszeslag
www.facebook.com/DeFranszeSlagBlogt
defranszeslag@gmail.com

Liefs,
Marieke
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