GEHAAKTE ENGELTJES
Materialen :
Lang Yarns EXTRA 30/10 in wit : 1 kluwen
Een haaknaald van 1,25 mm
een plukje fiberfill voor het hoofdje
Eventueel een restje goud- of zilverdraad
Afkortingen :
V = vaste, vasten
L = losse, lossen
HV = halve vaste
STK = stokje, stokjes
HSTK = half stokje, halve stokjes
ST = steek, steken
T = toer, toeren

Werkwijze :
Het engeltje wordt aan één stuk gehaakt. Begin aan de top van het hoofdje. Dit wordt in spiraal
gehaakt met vasten.
1ste toer: 6 V opzetten in een lus. 2de toer: haak 2 V in elk van de volgende ST (=12V). 3de toer:
haak afwisselend 1 V en 2 V in elke ST van de vorige T (=18 V). 4de toer: *haak in elk van de
volgende 2 ST telkens 1 V, haak in de volgende ST 2 V *, herhaal nog 5 keer van * tot *(=24V). 5de
toer t/m 7de toer: haak in elke ST 1 V (er blijven steeds 24V per toer). 8ste toer: * haak in elk van
de volgende 3 ST telkens 1 V, sla de volgende ST over*, herhaal nog 5 keer van * tot * (=18 V).
9de toer: * haak in elk van de volgende 2 ST telkens 1 V, sla de volgende steek over *, herhaal nog
5x van * tot * (=12 V), opgelet : sla ook de laatste steek van deze toer over. 10de toer: * haak in elk
van de volgende 3 ST telkens 1 V, sla de volgende ST over *, herhaal nog 2 keer van * tot * (=9v).
Sluit de toer af met een HV.
Het hoofdje is nu klaar, haak aansluitend verder het bovenlijfje. 11de toer: haak 4L, haak 1 STK, 1L,
1 STK en 1 L in de volgende steek, haak 1 STK en 1L in de volgende ST, * haak 1 STK, 1 L, 1 ST,1 L
in de volgende ST *, herhaal nogmaals van * tot *, haak 1 STK en 1 L in de volgende ST, haak 2x van
* tot *, haak 1 STK en 1 L in de laatste ST en sluit de toer af met 1 HV in de voorlaatste van de 4 L
aan het begin van deze T ; (er zijn nu 14stokjes als je de beginlossen ook meerekent).
12de toer: haak 4 L, haak 1 STK, 1 L, 1 STK en 1 L in dezelfde (begin-) steek, haak 1 STK, 1 L, 1 STK
en 1 L tussen elke volgende stokjes van de vorige T (dus hierbij de haaknaald onder de L steken).
Eindig de toer met 1 STK onder de laatste L en sluit de toer af met een HV in de 3de van de 4 L aan
het begin van deze T. Er zijn nu 28 STK als je de beginlossen ook meerekent.
13de toer: haak 9 L, *haak 1STK tss de twee volgende stokjes van de vorige T, maar haal hierbij de
2 laatste lussen niet door *, herhaal nog 2 maal van * tot *, maak een omslag en haal deze doorheen
de 4 wachtende lussen op de pen, °° haak 6 L, haak 1 STK in dezelfde steek als het laatst gevormde
stokje, maar haal de 2 laatste lussen niet door, haak 1 STK tussen de 2 volgende stokjes van de
vorige T, maar haal de laatste lussen niet door, haak nogmaals een STK tussen de 2 volgende stokjes
van van de vorige T, maar haal de 2 laatste lussen niet door, maak een omslag en haal deze
doorheen de 4 wachtende lussen op de pen °°
Herhaal deze stappen van °° tot °° nog 2 maal. Haak 6 L, haak 1 STK in dezelfde steek als het laatste

gevormde stokje, * haak 1 STK tss de 2 volgende stokjes van de vorige T *, herhaal nog 5 maal van *
tot * zodat er 7 stokjes naast elkaar staan. Herhaal nu de stappen vanaf °° tot °° nog 4 maal. Haak
dan 6 L, haak 1 STK in dezelfde steek als het laatste gevormde stokje, * haak 1 STK tss de 2 volgende
stokjes van de vorige T *, herhaal nog 4 maal van * tot * en eindig de T met een HV in de 3de van de
9 L van het begin van de T.
14de toer: haak 1 L °° * haak 1V, 1 HSTK, 1 STK, 3 L, 1 STK, 1HSTK, 1 V in het volgende boogje van
de L van de vorige T* ; herhaal nog 4x van * tot *, haak vervolgens 1 V in elk van de 7 stokjes van
de volgende T°°, herhaal alles van °° tot °° nog een keer en haak verder zonder de toer af te sluiten.
15de toer: haak 1 v in elke steek van de vorige toer. In de boogjes van L moet niet in elke losse apart
gestoken worden, maar in het boogje zelf mogen 3 V na elkaar worden gehaakt. Om te variëren kan
deze 15de T ook met goud- of zilverdraad worden gehaakt. Het bovenlijfje is nu klaar, het onderlijfje
wordt aansluitend hierop verder gehaakt.
16de toer: haak 4 L en een STK in dezelfde (begin-)steek, haak 1 L, sla het volledige vleugeldeel over
en haak meteen 1 STK, 1 L, 1 STK en 1 L in de eerste vasten aan de overkant van het bovenlijfje, *
sla 1 V over, haak 1 STK, 1 L, 1 STK en 1 L in de volgende vaste *, herhaal nog 3 maal van * tot *;
sla het andere vleugeldeel eveneens over en haak meteen 1 STK, 1 L, 1 STK en 1L in de eerste vaste
aan de overkant van het bovenlijfje, * sla 1 V over, haak 1 STK, 1 L, 1 STK en 1 L in de volgende
vaste*, herhaal nog 2 maal van * tot * en eindig de toer met een HV in de 3de van de 4 L van het
begin van deze T. Er zijn 20 stokjes op deze toer.
17de toer: haak 5 L, * haak 3 STK in het boogje dat zich tss het volgende groepje van 2 stokjes van
de vorige toer bevindt, haak 3 L, haak 1 V tss de 2 stokjesgroepen van de vorige toer, haak 3 L *,
herhaal nog 8 maal van * tot *, haak 3 STK in het boogje dat zich tss het volgende groepje van 2
stokjes van de vorige toer bevindt en sluit de toer af met een STK in de 2de van de 5 L van het begin
van deze toer.
18de toer: haak 7 L, * haak 1 V in het boogje nèt voor de groep van 3 stokjes van de vorige toer,
haak 5 L, haak 1 V in het boogje nèt achter de groep van 3 stokjes van de vorige toer, haak 5 L *,
herhaal nog 8 maal van * tot *, haak 1 V in het boogje nèt voor het laatste groepje st, haak dan nog
2 L en sluit de toer af met 1 STK in de 2de van de 7 L van het begin van deze toer.
19de toer: haak 5 L, * haak 3 STK in het eerstvolgende boogje van L van de vorige toer, haak 3 L,
haak 1 V in het eerstvolgende boogje van L van de vorige toer, haak 3 L *, herhaal * tot * nog 8 x,
haak 3 STK in het volgende boogje van L van de vorige toer en sluit de toer af met 1 STK in de 2de
van de 5 L van het begin van deze toer.
20ste toer: hetzelfde als de 18de toer
21ste toer: hetzelfde als in de 19de toer
22ste toer: haak 9 L, * haak 1 V in het boogje nèt voor de groep van 3 stokjes van de vorige toer,
haak 5 L, haak 1 V in het boogje nèt achter de groep van 3 stokjes van de vorige toer, haak 7 L *,
herhaal nog 8x van * tot *, haak 1 V in het boogje nèt voor het laatste groepje stokjes, haak dan nog
2 L en sluit de toer af met 1 STK in de 2de van de 9 L van het begin van deze toer.
23ste toer: haak 2 L, * haak 7 STK in het eerstvolgende (=grote) boogje van de vorige toer, haak 1 V
in het volgende (=kleine) boogje van de vorige toer *, herhaal nog 8x van * tot * en haak nog 7 STK
in het laatste grote boogje, sluit tenslotte de toer af met een HV in de 1ste van de 2 L van het begin
van deze toer.
24ste en laatste toer: haak 2 L, haak 1 V in elke steek van de vorige toer, sluit de toer af met een
HV in de 1ste van de 2 L van het begin van deze toer. Om te variëren kan deze 24ste toer ook met
goud- of zilverdraad worden gehaakt.

