



Ronde onderzetter van Durable Macramé 

*Benodigdheden:


-1 bol Durable Macramé voor 6 onderzetters

-leren koord 2 mm, ca 65 cm voor één onderzetter

-4,5 mm haaknaald

-steekmarkeerder


*Steken:

v     = vaste(n)

2 V  = 2 vasten in 1 vaste

vv    = verlengde vaste (= insteken als vaste, omslag haal lus op, omslag door 1 lus, omslag door 
2 lussen)


*Info:

-De onderzetter bestaat uit zeven toeren en wordt in spiraal vorm gehaakt, je sluit de toer dus niet 
met een halve vaste, maar haakt gewoon door, de eerste steek van de volgende toer op de eerste 
steek van de voorgaande toer.

-Plaats een steekmarkeerder in de eerste steek van elke toer, zodat je weet waar het begin en 
eind van de toer is.

-Het is stug garen, ook om af te hechten, het is dan ook aan te raden de begin draad van de 
magische ring mee te haken. Ik heb dat in de 3e toer gedaan.


*Beschrijving:


1  Haak 6 v in magische ring  


2  Haak 2 V in elke v  (12 v)


3  2 V in de eerste v, *1 v, 2 V*, **herhaal, eindig met 1v  (18 v)


4  1 v in eerste v, *2 V , 2 v*, ** herhaal, eindig met 1 v   (24 v)


5  *2V, 3v*, **herhaal, eindig met 3 v  (30 v)


6  2 v, *2 V, 4v*, ** herhaal eindig met 2 v   (36 v)


Laatste toer 1 vv, 35 v. Sluit de toer zoals op foto’s hieronder. Als je de toer hebt gesloten zie je 
een extra lusje onder de eerste steek, Steek de naald tussen de eerste en laatste steek, boven 
het lusje, naar voren. Steek daarna terug naar achteren onder het het lusje door. 

Hecht de draad af.
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the patterns, as long as ‘Those little things’ is credited as designer.























Verlengde vaste, 

1e steek van toer 7 Laatste steek Door achterste lus 

van laatste steeksteek naast vv



Tot slot haal je de leren veter door de bovenkant van de steken, sla steeds 1 steek over, leg er een 
knoopje in.




Veel haakplezier!


Ina
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