Geluksmunten
Benodigdheden:
Haakkatoen nr. 10, zaad kralen (42 voor de
bloem, 35 voor de ster), haaknaald 1.5mm

Nota's:
Keer losse: losse aan het begin van een toer
die enkel dient om het werk te keren en
wordt dus niet als steek beschouwd
(behalve indien dit expliciet wordt
vermeld).
Verbindings halve vaste (= vhv): halve vaste

die enkel dient om 2 steken aan elkaar te
verbinden en wordt dus niet als steek
beschouwd.
Begin losse (=bl): altijd in de achterste lus
van de begin losse werken. Dit zorgt voor
een nettere afwerking, waardoor de bovenen de onderkant van het werk hetzelfde er
uit zien. Bij onbewerkte lussen steeds
beide lussen opnemen alsof het de
bovenkant van een steek is.
Goede kant: dit is de buiten- of voorkant van
het werk.
Verkeerde kant: dit is de binnen- of
achterkant van het werk.
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Speciale steken:
Rijg de draad door de kralen vooraleer met
de 2de zijde te beginnen. Kralen worden
aan de achterkant van de gewerkte steken
geplaatst.
Kraal stokje (=kst): een dubbele omslag met
een kraal, haak insteken, draad omslaan en
draad ophalen, draad omslaan en twee
lussen op haaknaald ophalen, kraal naar
haaknaald glijden, draad omslaan, en door
laatste 2 lussen op de haaknaald halen.
Kraal dubbel stokje (=kdst): dubbele
omslag, haaknaald insteken en draad
ophalen, draad omslaan en door 2 lussen
van de haaknaald halen, draad omslaan en
door volgende 2 lussen van de haaknaald
halen, kraal naar haaknaald glijden, draad
omslaan en door laatste 2 lussen op de
haaknaald halen.
Kraal picot (=kp): 2 lossen, kraal naar
haaknaald glijden, halve vaste in 2de losse
vanaf de haaknaald.

Bloem:
1ste kant: 1 losse, (vaste, 6 lossen) 5x in
1ste losse, 2 lossen, stokje in 1ste vaste,
hecht af.
2de kant: zoals 1ste kant maar werk keren
ipv af te hechten.
Leg beide kanten tegen elkaar, met een
geldmunt ertussen, zodat de 6 lussen op
elkaar liggen. Werk nu doorheen beide
stukken tegelijk.

2de toer: losse, 2 vasten in lus, 2 lossen, (3
vasten in volgende lus, 2 lossen) 5x, 2
vasten in lus, hv in 1ste losse.
3de toer: 10 lossen, hv in 1ste losse
(hangende lus), (7 kst in 2 l-ruimte, hv
tussen 2de en 3de vaste van volgende 4
vasten) 5x, 7 kst in 2 l-ruimte, hv in 1ste
losse, hecht af en werk de uiteinden weg.

Ster:
1ste kant: 2 lossen, (vaste, 6 lossen) 4x in
1ste losse, 2 lossen, dubbele stokje in 1ste
stokje, hecht af.
2de kant: zoals 1ste kant maar werk keren
ipv af te hechten.
Leg beide kanten tegen elkaar met een
geldmunt ertussen zodat de 5 lussen op
elkaar liggen. Werk nu doorheen beide
stukken tegelijk.
2de toer: losse, 2 vasten in lus, 2 lossen, (4
vasten in volgende lus, 2 lossen) 4x, 2
vasten in lus, hv in 1ste losse.
3de toer: losse, [2 stokjes, kdst, 10 lossen
(hangende lus), verb. hv. in 1ste st., kdst, 2
kst] in 2 l-ruimte, *hv tussen 2de en 3de
vaste van volgende 4 vasten, [2 kst, kdst,
kp, kdst, 2kst] in 2 l-ruimte, herhaal nog 3x
vanaf *, hv in 1ste losse, hecht af en werk
uiteinden weg.
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