
Een roos haken
K A Y L E Y G H ' S  H A A K P A T R O O N

Ik heb dit patroon gehaakt met een 3,5 mm haaknaald. Gebruik
groen voor het kroontje en de bladeren en rood voor de roos (of

een kleur naar keuze uiteraard. Dan alleen nog wat
(bloemen-)ijzerdraad en bloementape, en je bent klaar om te

haken!

W I T H  L O V E ,  K A Y L E Y G H



Een roos haken

Het blad
12 losse.

Draai het werk om. Steek in de 2e steek van toer 1. Haak vervolgens: 2 vaste,

2 halve stokjes, 1 stokje, 1 dubbel stokje, 1 stokje, 2 halve stokjes, 2 vaste.

Draai het werk om en herhaal de haakvolgorde van toer 2.

Hecht af met een lange draad en pak een stuk ijzerdraad. Rijg dit ijzerdraad

door het midden van het blad en buig het uiteinde van het ijzerdraadje om

zodat het blad er niet af glijd. Hou het andere gedeelte van het het ijzerdraad

tegen de ijzerdraad die door de roos heen is gegaan en wikkel dit samen

met bloementape op de plek waar jij jouw blad wil hebben.
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De bloem
Haak een ketting van 66 losse.

Haak een stokje in de 6e steek van toer 1. Vervolgens 2 losse en weer een

stokje in de 6e steek van toer 1. Sla nu 2 steken op toer 1 over en haak weer

een stokje in de 2 overgeslagen steken op toer 1. Haak weer 2 losse en een

stokje in de dezelfde steek. Doe dit tot het einde van de toer.

Draai het werk en haak 3 losse. In toer 2 heb je elke keer 2 losse tussen de

stokjes gehaakt. . Gebruik deze ruimte (die als het goed is de vorm van een

'V' heeft). Haak in elke ruimte nu: 2 stokjes, 3 losse en weer 2 stokjes. Herhaal

dit voor de hele toer.

Draai het werk op en haak 1 losse. Omdat je nu in toer 3 elke keer 3 losse

hebt gehaakt, is er weer een ruimte ontstaan (dit keer in de vorm van een

boogje). Haak in elk boogje van toer 3, 7 stokjes. Haak dan 1 vaste tussen de 2

stokjes van toer 3 (in het midden van de totaal 4 stokjes uit toer 2 naast

elkaar). Haak weer 7 stokjes in het volgende boogje en een vaste middenin

de stokjes van toer 3. Ga zo door tot het einde van de toer. Hecht het werk af

met een lange draad. 

Je hebt nu een spiraal gehaakt. Rol deze netjes op. Eindig met de kant met

de lange draad. Met de lange draad kan je jouw roos vastnaaien zodat hij

opgerold blijft. Pak een stuk ijzerdraad, vouw deze dubbel en steek deze

vanaf de bovenkant van de roos, door de roos heen naar beneden. Zet eerst

het kroontje tegen de bloem aan en wikkel dan het ijzerdraad met

bloementape tot waar jij jouw blad wil hebben. 
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Een roos staat symbool voor zoveel dingen.
Met deze eeuwig bloeiende roos kan jij

gemakkelijk een prachtige bos maken die
nooit verwelkt!

 Het patroon is opgedeeld in de
onderdelen van de roos, met daarachter

een aantal lege vakjes. Gebruik deze
vakjes om de toeren af te kruisen die je

hebt gehad. Staan er twee vakjes achter
de toer, dan moet je het onderdeel twee

keer haken (zoals de blaadjes). 

Met een haaknaald 3,5 van iedere kleur
een bol katoen (groen en een kleur voor
de roos, in dit geval rood), ijzerdraad (het

liefst voor bloemen, dit is lekker stevig)
en wat bloementape, maak jij jouw

eigen roos. Ga er lekker voor zitten en
haak erop los!

Magische ring met 5 vaste.

Haak 6 losse, steek in de 2e terug en

haak 5 vaste. Haak hem vast in de

eerste steek van toer 1 en haak weer 5

losse. Steek weer in de 2e steek en

haak 5 vaste terug. Doe dit tot je 5

uitsteeksels van 5 vaste hebt gehaakt.

Hecht af en steek het ijzerdraad van

de bloem door het midden van de

Magische Ring van dit kroontje.      

Kroontje
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