Gehaakt

kampvuurtje
Dit heb je nodig:

haaknaald (ong 3,5), garen(3,5), karton, stopnaald
en een schaar.

Gemaakt door:

www.clubgeluk.nl
info@clubgeluk.nl

Lieve hakers,
We hebben zoveel leuks
voor HEMA mogen maken dat we geen tijd meer
hadden deze werkbeschrijving
uitgebreid te testen. Als er dus
onverhoeds onduidelijkheden in
deze werkbeschrijving zitten,
mail ons dat gerust op: info@
clubgeluk.nl. Dan helpen we
L
je verder. Groeten van
Club Geluk

=

losse, V = vaste, Hv = halve
vaste, Hstk = half stokje, Stk = stokje, Dstk = dubbel stokje, 3dstk = drie dubbel stokje
Het vuurtje betstaat uit 4 vlammen: een licht geel, donker geel, oranje en rood.
Vlam 1 licht geel
* 5 l en sluit met een hv tot een ring
* 3 l, 13 stk in de ring, sluit met een hv = 14 stk
* 3 l, 1 stk in dezelfde steek, 2 stk in elke steek, = 28 stk. Sluit nu, en in alle volgende toeren, de toer
niet maar haak om de 3 l van het begin van de toer 4 stk (zo wordt het geen rondje, maar een druppel).
* 3 l, haak om het laatste stk van de vorig toer 3 stk, *5 stk, 2 stk in de volgende steek*, herhaal *-* in
totaal 5 keer. Haak om de 3 l van het begin van de toer 4 stk.
* 3 l, haak om het laatste stk van de vorig toer 3 stk, *6 stk, 2 stk in de volgende steek*, herhaal *-* in
totaal 5 keer, 6 stk. Haak om de 3 l van het begin van de toer 4 stk.
Einde vlam 1
Vlam 2 donker geel: haak als vlam 1 plus onderstaande
* 3 l, haak om het laatste stk van de vorig toer 3 stk, *7 stk, 2 stk in de volgende steek*, herhaal *-* in
totaal 6 keer, 6 stk. Haak om de 3 l van het begin van de toer 4 stk.
Einde vlam 2 donker geel

Vlam 3 oranje: vlam 2 plus onderstaande
* 3 l, haak om het laatste stk van de vorig toer 3 stk, *8 stk, 2 stk in de volgende steek*, herhaal *-* in
totaal 8 keer, 4 stk. Haak om de 3 l van het begin van de toer 4 stk.
* 3 l, haak om het laatste stk van de vorig toer 3 stk, *9 stk, 2 stk in de volgende steek*, herhaal *-* in
totaal 8 keer. Haak om de 3 l van het begin van de toer 4 stk.
Einde vlam 3 oranje
Vlam 4 rood: haak vlam 3 plus onderstaande
* 3 l, haak om het laatste stk van de vorig toer 3 stk, *10 stk, 2 stk in de volgende steek*, herhaal *-* in
totaal 8 keer, 7 stk. Haak om de 3 l van het begin van de toer 4 stk.
* 3 l, haak om het laatste stk van de vorig toer 3 stk, *11 stk, 2 stk in de volgende steek*, herhaal *-* in
totaal 9 keer, 4 stk. Haak om de 3 l van het begin van de toer 4 stk.
* 3 l, haak om het laatste stk van de vorig toer 3 stk, *12 stk, 2 stk in de volgende steek*, herhaal *-* in
totaal 9 keer, 8 stk. Haak om de 3 l van het begin van de toer 4 stk.
Einde vlam 4 rood
Je hebt nu 4 druppels/basis vlammen in 4 verschillende (oplopende) maten.
Achterkant
Maak deze rode vlam nog een keer. Knip een stuk karton uit in de vorm van de vlam. Naai de twee
rode vlammen op elkaar en vul deze met het karton. Maar eventueel een steun van karton en omhaak
deze ook met rood.
Kleine vlammetjes
Nu ga je aan elke vlam kleine vlammetjes haken. Aan de lichtgele geen of enkele. kleine vlammetjes
Aan de rode grote vlam des te meer vlammetjes en alles daar tussen in en wat jij mooi vindt. Plaats de
vlammetjes een beetje willekeurig en maak ze hoger bovenop de vlam voor een realistischer vuur (een
net en symmetrisch vuur bestaat toch niet!)
Haak de draad aan op een plek naar keuze van de vlam naar keuze.
Haak nu in 1 steek 1 v, 1 hstk, in de volgende steek 1 hstk ,1 stk , 1 Dstk en in de volgende steek 1
stk, 1 hstk en 1 v. Hecht de draad af. Haak de draad opnieuw aan de 1ste v (je haakt dus niet heen
en weer maar steeds opnieuw van rechts naar links). Haak nu 1 v, 1 v, 1 hstk, 1 stk, 1 stk, 1 dstk, en
eindig daarmee op het hoogste punt van de vorige toer (het dstk). Door niet heen en weer te gaan en
op het hoogste punt te stoppen met een dstk en daar af te hechten krijg je het vlam effect.
Herhaal deze 2 toeren (of meer toeren als je ze hoger wilt) waar jij vlammetjes wilt.
Als alle vlammen kleine vlammetjes hebben naai je de oranje vlam op de rode. Op de oranje vlam de
donker gele vlam en daar weer de licht gele vlam op.
Boomstam
Maak 3 of 5 stammen
* maak van karton een buis van 7,5 cm doorsnede en 9,5 cm lang.
* haak 43 l en sluit met een hv in de 1 ste l. Haak nu in het rond voor ongeveer 55 toeren of tot de
hoes om de buis past.
Haak het rondje van de boomstam, 2 per boomstam
* magische ring, 8 v in de ring
* 2 v in elke v = 16 v
* 1 v, 2 v in de volgende steek, herhaal tot einde = 23 v
* 2 v, 2 v in de volgende steek, herhaal tot einde = 28 v
* 3 v, 2 v in de volgende steek, herhaal tot einde = 34 v
laat een lange draad hangen en naai hiermee de boomstam dicht.
Borduur de nerven op de boomstam volgens het teken schema.
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