
Haakpatroon visnetlamp
Sluit de toer altijd met een halve vaste.
Tussen de sterretjes herhalen totdat de toer rond is.

st = stokje
v = vaste
l = losse
st sh = stokjes samenhaken
vg = voorgaande
d st = dubbel stokje

toer:

Start met de ring van 40 cm doorsnede

1 haak 168 v om de metalen ring

2 *1 st, 2 l*, totaal 56 boogjes

3 idem als toer 2

4 *1st + 1 l (6x),  5 l (1x)*

5 idem als toer 4

6 *7 st, 8l*

7 idem als toer 6

8 *1 st, 2 st sh, 1 st, 2 st sh, 1 st, 4 l, 1 st om de boog, 4 l*

9 *5 st, 3 l, 3 st, 3 l*

10 *2 st sh, 1 st, 2 st sh, 3 l, 3 st, 3 l*

11 *3 st, 3 l*

12 idem als toer 11

13 *3 st sh, 4 l*

14 *1 st, 4 l*, totaal 16 boogjes

15 *1 st, 2 l*, totaal 32 boogjes

16 t/m 18 idem als toer 15

ring van 15 cm doorsnede 'toevoegen'

19 *1 v door vg st en om ring, 1v om ring*, totaal 64 v om de metalen ring

20 *2 st, 2 l*

21 idem als  toer 20, l boven vg st en st boven vg l

22 *2 st, 3 l*, l boven vg st en st boven vg l

23+24 idem als toer 22

25 *3 l, 3 st*, l boven vg st en st boven vg l      

26 tm 28 idem als toer 25



ring van 20 cm doorsnede 'toevoegen'

29 *1 v door vg st of l en om ring*, totaal 96 v om de metalen ring

30 *3 l, 1 v in 3e vg v (sla dus 2 v over)* , totaal 32 boogjes

31 ga met een hv naar 't midden van het boogje, *1 v in boogje, 3 l* , totaal weer 32 boogjes

32 t/m 46 idem als toer 31

ring van 25 cm doorsnede 'toevoegen'

47 *4 v om ring en vg boogje*, 32 x, totaal 128v

48 *2 st, 2 l*, 32x

49 idem als toer 48

50 *2 st in 2 vg st, 2 st om 2 vg l*, totaal 128 st

51+52 idem als toer 48                   

53 idem als toer 50

54+55 idem als toer 48

56 idem als toer 50

57+58 idem als toer 48

ring van 30 cm doorsnede 'toevoegen'

59 *2 v in 2 vg st, 2 v om vg 2 l, 2 v in 2 vg st, 3 v om vg 2 l *, totaal 144 v om de metalen ring

60 *5 l, 1 v in 4e vg v (sla dus 3 v over)* , totaal 36 boogjes

61 ga met een hv naar 't midden van het boogje, *1 v in boogje, 5 l* , totaal weer 36  boogjes

62 idem als toer 61 maar dan het 3e boogje vervangen door 5 st in vg v

63+64 idem als toer 61

65 idem als toer 62, de 5 st tussen de 2 setjes van stokjes van toer 62

66+67 idem als toer 61

68 idem als toer 62, de 5 st tussen de 2 setjes van stokjes van toer 62

69+70 idem als toer 61 maar dan telkens met 4 l ipv 5 l                            

71 idem als toer 62,  maar dan 4 st tussen de 2 setjes van stokjes van vg toer met st

72+73 idem als toer 69

74 idem als toer 71

75 t/m 77 idem als toer 69

ring van 20 cm doorsnede 'toevoegen'

78 *2 v in vg boogje, 3 v in volgend vg boogje*, totaal 90v

79 *d st in iedere vg v*, totaal 90 d st

80 *d st in iedere vg d st*, totaal 90 d st

81 *3 d st in 3 vg d st, 1 d st sh*, totaal 72 d st



82 *2 d st in 2 vg d st, 1 d st sh*, totaal 54 d st

83 *d st in iedere vg d st*, totaal 54 d st

84 *d st in iedere vg d st*, totaal 54 d st

85 *2 d st in 2 vg d st, 2 d st in 3e vg d st*, totaal 72 d st

86 *3 d st in 2 vg d st, 2 d st in 4e vg d st*, totaal 90 d st

87 *4 d st in 2 vg d st, 2 d st in 5e vg d st*, totaal 108 d st   

ring van 30 cm doorsnede 'toevoegen'

88 om de ring en *1 v in vg d st, 1 v in vg 2e d st, 2 v in vg 3e d st *, totaal 144 v om de metalen ring

89 *4 l, 1 d st in vg 4e v (dus 3 v overslaan), 4 l, 1 v in vg 4e v (weer 3 v overslaan)* totaal 18x

90 mt hv naar het vg d st, 2 l (als 1e v) *7 l , 1 v in vg d st* totaal 18x

91 4 l (als 1e d st) *4 l, 1 v om vg boogje, 4 l, 1 d st in vg v* 

92 idem als toer 90 maar dan 6 l (ipv 7 l)

93 idem als toer 91

94 idem als toer 92

95 idem als toer 91 maar dan 3 l ipv 4 l ( vóór en ná de v)

96 idem als toer 90 maar dan 5 l 

97 idem als toer 95

98 idem als toer 96

99 idem als toer 91 maar dan 3  l ipv 4 l (vóór en ná de v)

100 idem als toer 90 maar dan 4 l 

101 idem als toer 99

102 idem als toer 100

ring van 15 cm doorsnede 'toevoegen'

103 *4 v om ring en vg boogje*, 18 x, = totaal 72v om de ring en kant af

De visnetlamp is nu klaar. Maak er naar eigen inzicht touwen/slierten aan om de visnetlamp op te hangen,
zelf heb ik een ketting van lossen met vasten gemaakt.
Ook kan je er voor kiezen om aan de onderste ring franjers te knopen.
Je kan er wel of geen lampjes in hangen/maken, ook dit is naar eigen keuze.

SUCCES !

Dit patroon is gratis voor eigen gebruik. Dit haakpatroon van Mandia.nl kopiëren, vertalen en/of publiceren 
op sites en groepen is NIET toegestaan, i.v.m. copyright. 
Een link plaatsen naar onze site / patroon is natuurlijk wel toegestaan.


