Bloem van (kunst) Raffia
Verkrijgbaar in diverse kleuren.
Benodigdheden
Raffia, per bloem ca. 5 meter.
(Verstelbare) guimpevork breedte 7 cm.
Haaknaald (met dubbele kop) nr. 4 of 5.
Enkele breinaald 3,5 mm of dunner.
Steek
Dit patroon wordt gehaakt met enkele vasten in de ruggengraat.
Aan de slag
Stel de Verstelbare Guimpevork in op 7 cm.
Dit is bij de verstelbare guimpevork van Prym gaatje 1 en 4.
De knoop van de opzetlus zit normaliter in het midden tussen de poten van de guimpevork.
Echter in dit geval moet de knoop van de opzetlus uit het midden zitten,
namelijk op 2 centimeter afstand van de poot van de guimpevork die in gaatje 4 zit.
De bedoeling is om de ruggengraat uit het midden te haken,
zodat er kleine lussen ontstaan voor het hart van de bloem en
grote lussen voor de bloemblaadjes.

Tip! Door in gaatje 3 een breinaald te steken en deze tussen
het werk te laten hangen is het makkelijker om de ruggengraat
recht te houden, terwijl er uit het midden gehaakt wordt.
Ga guimpen met in de ruggengraat van de streng telkens
één vaste. Haak 20 lussen.
Hecht af en haal het werk van de vork.
Afwerken tot bloem.
Haal een losse draad van dezelfde kleur raffia door de korte lussen en trek deze aan. Leg er een
knoop in. Het werk ligt nu rond met de korte lussen aan de binnenkant.
Sluit de ruggengraat aan elkaar. Steek met de haaknaald onderlangs in aan het begin van de
ruggengraat en doe dit ook in de ruggengraat ertegenover. De restdraad van het afhechten neem
je op de haaknaald en trek je door het werk heen. Haak nu met dezelfde draad een losse op de
zojuist gemaakte steek en trek dan de draad door om af te hechten.
Nu nog de twee restdraadjes instoppen of juist laten zitten om er iets aan vast te maken.
Klaar is de bloem.
Uiteraard kan dit patroon ook met ander garen gemaakt worden als met raffia.
De bloemblaadjes zullen afhankelijk van de stugheid van het garen uitstaan of slap hangen.
Veel plezier met dit patroon en tot ziens op www.draadpracht.nl.
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