C R E AT I E F
TEKST

J. SLIJKHUIS

BEELD

ANNEKE VAT-PUL

Deze kleurrijke cupcakes staan leuk in je interieur. Snel en makkelijk te
maken in de vakantie. En ook nog eens leuk om naar te kijken!

Het patroon is te
downloaden via www.
gezinsgids.nl. Op laten
sturen kan ook via
0302303500 (exclusief
voor abonnees).

KLEURRIJKE
CUPCAKES

BENODIGDHEDEN

• Wol (gebruikt phildar coton 3 (blanc, citron,
jade, griotte, roseau en oeilliet) scheepjes
catona (light orchid en ginger gold) en wat
restjes) • Haaknaald 3,5 mm • Pompoms •
Naald • Vulling • Textiellijm

Gebruikte steken
• Losse • Vaste • Halve vaste • Stokje • Half
stokje • Magische cirkel

48

Benodigdheden
-

Wol (gebruikt phildar coton 3 (blanc, citron, jade, griotte, roseau en oeilliet) scheepjes catona (light orchid en
ginger gold) en wat restjes)
Haaknaald 3,5 mm
Pompoms
Naald
Vulling
Textiellijm

Gebruikte steken
-

Losse
Vaste
Halve vaste
Stokje
Half stokje
Magische cirkel; maak een opzetlus zoals u dat normaal doet maar trek deze niet aan. Zorg ervoor dat de cirkel niet uit elkaar valt door middel van een halve vaste. Nu heeft u een rondje. Het losse uiteinde kunt u aantrekken zodra de ronde klaar is om het gaatje in het midden te sluiten. Het losse draadje kunt u meehaken in
de rondes.

Patroon
Sluit elke ronde met een halve vaste en begin elk ronde met een losse.
Maak je cupcakes in kleuren die je zelf leuk vind.
Cupcake 1
Begin met een magische cirkel
Ronde 1: haak 6 vasten in de magische cirkel en trek deze aan, sluit de ronde met een halve vaste [6]
Ronde 2: haak 2 vasten in elke vaste [12]
Ronde 3: haak 2 vasten in elke 2e vaste [18]
Ronde 4: haak 2 vasten in elke 3e vaste [24]
Ronde 5: haak 2 vasten in elke 4e vaste [30]
Ronde 6: haak 1 vaste in elke achterste lus van de vaste van de vorige rij [30]
Ronde 7-12: haak 1 vaste in elke vaste.
Ronde 13: haak deze ronde in de voorste lus van de vorige vaste. Haak in de eerste vaste een half stokje en een stokje, in de tweede een stokje en een half stokje en in de derde vaste een halve vaste. Herhaal dit tot het einde van de
ronde (9 keer). Je hebt nu 10 schulpjes. En hecht af.
Pak nu een andere kleur en haak daarmee verder.
Ronde 14: haak deze ronde in de overgebleven lus van de vasten van ronde 12. Haak 1 vaste in elke vaste [30]
Ronde 15: haak elke 4e vaste samen [24]
Ronde 16: haak 1 vaste in elke vaste [24]
Ronde 17: haak elke 3e vaste samen [18]
Begin met vullen
Ronde 18: haak elke 2e vaste samen [12]
Ronde 19: haak elke vaste samen [6]
Hecht af.
Glazuur:
Begin met een magische cirkel
Ronde 1: haak 6 vasten in de magische cirkel en trek deze aan, sluit de ronde met een halve vaste [6]
Ronde 2: haak 2 vasten in elke vaste [12]
Ronde 3: Haak in de eerste vaste een half stokje en een stokje, in de tweede een stokje en een half stokje en in de
derde vaste een halve vaste. Herhaal dit tot het einde van de ronde (5 keer). Je hebt nu 6 schulpjes. En hecht af.
Bloemetje:
Begin met een magische cirkel.
Ronde 1: Haak een half stokje, twee stokjes, een half stokje een halve vaste. Herhaal dit 5 keer. Je hebt nu 6 schulpjes. En hecht af.
Naai het glazuur of het bloemetje op de cupcake. Voeg eventueel nog een pompoentje toe.
Cupcake 2:

Begin met een magische cirkel
Ronde 1: haak 6 vasten in de magische cirkel en trek deze aan, sluit de ronde met een halve vaste [6]
Ronde 2: haak 2 vasten in elke vaste [12]
Ronde 3: haak 2 vasten in elke 2e vaste [18]
Ronde 4: haak 2 vasten in elke 3e vaste [24]
Ronde 5: haak 2 vasten in elke 4e vaste [30]
Ronde 6: haak 1 vaste in elke achterste lus van de vaste van de vorige rij [30]
Ronde 7-12: haak 1 vaste in elke vaste. Hecht af.
Pak een andere kleur.
Ronde 13: haak deze ronde in de voorste lus van de vorige vaste. Haak in de eerste vaste een half stokje en een stokje, in de tweede een stokje en een half stokje en in de derde vaste een halve vaste. Herhaal dit tot het einde van de
ronde (9 keer). Je hebt nu 10 schulpjes. En hecht af.
Pak nu een andere kleur en haak daarmee verder.
Ronde 14: haak deze ronde in de overgebleven lus van de vasten van ronde 12. Haak 1 vaste in elke vaste [30]
Ronde 15: haak elke 4e vaste samen [24]
Ronde 16: haak 1 vaste in elke vaste [24]
Ronde 17: haak elke 3e vaste samen [18]|
Begin met vullen.
Ronde 18: haak elke 2e vaste samen [12]
Ronde 19: haak elke vaste samen [6]
Hecht af.
Voeg eventueel nog een pompoentje toe.
Cupcake 3:
Begin met een magische cirkel
Ronde 1: haak 6 vasten in de magische cirkel en trek deze aan, sluit de ronde met een halve vaste [6]
Ronde 2: haak 2 vasten in elke vaste [12]
Ronde 3: haak 2 vasten in elke 2e vaste [18]
Ronde 4: haak 2 vasten in elke 3e vaste [24]
Ronde 5: haak 2 vasten in elke 4e vaste [30]
Ronde 6: haak 1 vaste in elke achterste lus van de vaste van de vorige rij [30]
Ronde 7-11: haak 1 vaste in elke vaste. Hecht af.
Pak een andere kleur.
Ronde 12: haak deze ronde in de voorste lus van de vorige vaste. Haak in de eerste vaste een half stokje en een stokje, in de tweede een stokje en een half stokje en in de derde vaste een halve vaste. Herhaal dit tot het einde van de
ronde (9 keer). Je hebt nu 10 schulpjes.
Ronde 13: haak op elke steek van de vorige ronde een vaste. Hecht af.
Pak nu een andere kleur en haak daarmee verder.
Ronde 14: haak deze ronde in dezelfde lus van ronde 11 als ronde 12. Haak in de eerste vaste een half stokje en een
stokje, in de tweede een stokje en een half stokje en in de derde vaste een halve vaste. Herhaal dit tot het einde van
de ronde (9 keer). Je hebt nu 10 schulpjes.
Ronde 15: haak op elke steek van de vorige ronde een vaste. Hecht af.
Pak nu de eerste kleur weer en haak daarmee verder.
Ronde 16: haak deze ronde in de overgebleven lus van de vasten van ronde 12. Haak 1 vaste in elke vaste [30]
Ronde 17: haak elke 4e vaste samen [24]
Ronde 18: haak 1 vaste in elke vaste [24]
Begin met vullen
Ronde 19: haak elke 3e vaste samen [18]
Ronde 20: haak elke 2e vaste samen [12]
Ronde 21: haak elke vaste samen [6]
Hecht af.
Glazuur:
Begin met een magische cirkel
Ronde 1: haak 6 vasten in de magische cirkel en trek deze aan, sluit de ronde met een halve vaste [6]
Ronde 2: haak 2 vasten in elke vaste [12]
Ronde 3: haak 2 vasten in elke 2e vaste [18]
Ronde 4: haak 1 vaste in elke vaste [18]
Gebruik weer dezelfde kleur als ronde 12 en 13 van de cupcake.
Ronde 5: haak deze ronde in de voorste lus van de vorige vaste. Haak in de eerste vaste een half stokje en een stokje,
in de tweede een stokje en een half stokje en in de derde vaste een halve vaste. Herhaal dit tot het einde van de ronde (5 keer). Je hebt nu 6 schulpjes.
Ronde 6: haak op elke steek van de vorige ronde een vaste. Hecht af.
Gebruik weer dezelfde kleur als ronde 14 en 15 van de cupcake.

Ronde 7: haak deze ronde in dezelfde lus van ronde 11 als ronde 12. Haak in de eerste vaste een half stokje en een
stokje, in de tweede een stokje en een half stokje en in de derde vaste een halve vaste. Herhaal dit tot het einde van
de ronde (5 keer). Je hebt nu 6 schulpjes.
Ronde 8: haak op elke steek van de vorige ronde een vaste. Hecht af.
Pak nu de eerste kleur weer en haak daarmee verder.
Ronde 9: haak elke 2e vaste samen [12]
Ronde 10: haak elke vaste samen [6]
Hecht af.
Naai het glazuur op de cupcake en bevestig eventueel nog wat pompoentjes.
Cupcake 4:
Begin met een magische cirkel
Ronde 1: haak 6 vasten in de magische cirkel en trek deze aan, sluit de ronde met een halve vaste [6]
Ronde 2: haak 2 vasten in elke vaste [12]
Ronde 3: haak 2 vasten in elke 2e vaste [18]
Ronde 4: haak 2 vasten in elke 3e vaste [24]
Ronde 5: haak 2 vasten in elke 4e vaste [30]
Ronde 6: haak 1 vaste in elke achterste lus van de vaste van de vorige rij [30]
Ronde 7-12: haak 1 vaste in elke vaste. Hecht af.
Pak een andere kleur.
Ronde 13: haak deze ronde in de voorste lus van de vorige vaste. Haak in de eerste vaste een half stokje en een stokje, in de tweede een stokje en een half stokje en in de derde vaste een halve vaste. Herhaal dit tot het einde van de
ronde (9 keer). Je hebt nu 10 schulpjes. En hecht af. Vul op naar wens.
Glazuur:
Maak een ketting van 20 lossen
Rij 1, kleur 1: haak 1 vaste in elke losse [20]
haak de rest van het motief terwijl u de haaknaald in de achterste lus van de vaste insteekt.
Rij 2, kleur 1: haak 1 vaste in de eerste 18 vasten. Haak 2 vasten samen [19]
Rij 3, kleur 2: haak 1 vaste in de eerste 18 vasten. Haak 2 vasten in de laatste vaste [20]
Rij 4, kleur 2: haak 1 vaste in de eerste 18 vasten. Haak 2 vasten samen [19]
Rij 5, kleur 1: haak 1 vaste in de eerste 18 vasten. Haak 2 vasten in de laatste vaste [20]
Rij 6, kleur 1: haak 1 vaste in de eerste 18 vasten. Haak 2 vasten samen [19]
Herhaal rij 3 tot 6 totdat je 24 rijen hebt gehaakt en hecht dan af.
Sluit de naad van het glazuur (boven- en onderkant werk). Haal een rimpel draad door de zijden van het glazuur, vul
op en trek aan. Naai het glazuur in het cakeje en voeg eventueel nog wat pompoentjes toe.

