Lampions haken
Lampions haken kan je op verschillende manieren doen. Het eindresultaat zou altijd een
koker moeten zijn met een diameter van ong. 10 cm en een hoogte van ong. 20 cm.
Bovenaan wordt een metalen ring bevestigd om stevigheid te geven aan de lampion. Aan de
onderkant kan je dan nog wat ‘floshes’ of andere versiering bevestigen.

Kleur en garen :
Meestal wordt een lampion gehaakt in katoenen garen, met felle kleuren.
Je mag uiteraard het garen (ook wol of synthetisch garen) dat je voorhanden hebt gebruiken.
Alles is welkom.
De koker
Methode 1 : haak een rechthoek met een breedte van ong. 33 cm en een hoogte van ong.
20cm.
Nadien worden de smalle kanten dan aan elkaar genaaid of gehaakt en wordt er bovenaan
een ring bevestigd (genaaid of gehaakt) om de lampion te kunnen ophangen.
Als je enkel het haken van de rechthoek ziet zitten, mag je die zo in het rustoord afgeven.
Dan zorgen wij voor de afwerking.
Methode 2 : haak in de rondte. Je start met een lossenketting die je sluit tot een ring. Dan
haak je ronde per ronde, die je telkens sluit.
De metalen ring kan nadien vastgehaakt of genaaid worden.
Je kan de metalen ring ook van bij het begin meehaken. Dan begin je met vasten te haken
rond de ring, ipv de lossenketting (zie verder)

Gebruike steken of patronen
Hieronder vind je enkele voorbeelden van een stekenpatroon dat je kan gebruiken. Maar
heb je zelf andere ideeën, doe gerust. Hoe meer variatie, hoe beter.

Bedoeling is een open patroon te maken, waar licht door kan schijnen.

Patroon 1 : Begin met een aantal steken dat een veelvoud is van 8. Het aantal is
afhankelijk van de dikte van de gebruikte katoen/wol, en hoe vast of los je haakt. Best maak
je een proeflapje in de steek die je wenst te gebruiken. Op basis daarvan kan je het
benodigde aantal steken berekenen om de gewenste afmetingen te bekomen. (Een beetje
groter is geen probleem, kleiner wel omdat de metalen ring dan niet meer past)
Rij 1 : Haak 3 lossen om te keren, haak 3 stokjes in de volgende 3 lossen. *Haak 2
lossen. Sla 2 lossen van de opzetketting over. Haak dan 4 stokjes in de volgende 4 lossen.**.
Herhaal van * tot ** tot het einde van de rij. Eindig met 2 lossen en een stokje in de laatste
losse van de rij. (Indien je in de rondte haakt, haak 2 lossen sluit de toer in de 3 lossen van
het begin van de toer)
Rij 2 : 3 lossen om te keren (of om de volgende ronde te beginnen). °Haak 2 stokjes
rond de lossenboog. Haak een stokje op het eerste stokje van het 4 stokjes-groepje van de
vorige rij. Haak 2 lossen, haak een stokje op het laatste stokje van het 4 stokjes-groepje van
de vorige rij.**. Herhaal van * tot ** tot het einde van de rij. (Als je rond haakt, sluit de toer)
Herhaal rij 2 tot je de gewenste hoogte bereikt hebt.

Schematisch :

Patroon 2 : Overgenomen van ‘By Claire’

Goed om te weten.
Het patroon is deelbaar door 8, haak om de ring altijd een veelvoud van 8 vasten. Zo is het
patroon eenvoudig aan te passen aan kleinere of grotere ringen.
Beschrijving
Haak om de ring 13 x 8 vasten
Haal de draad onder de ring op naar voren, haal dan de draad óver de ring op en trek de
draad door de lussen die op de haaknaald staan heen.
Herhaal dit de ring rondom, in een veelvoud van 8.

Haak in iedere vaste op de ring, 1 vaste. Sluit de toer met een halve vaste.
Indien je liever zonder metalen ring start, kan je met een lossenketting starten zoals in
Patroon 1

Haak verder volgens de patroontekening en de de beschrijving van toer 1 en 2.

Toer 1
*Haak 1 vaste, 3 lossen, sla 3 steken over en haak in de 4de steek: 1 stokje, 3 lossen en 1
stokje. Haak 3 lossen, sla 3 steken over*. Herhaal vanaf * de toer rond.
Eindig de toer met een halve vaste in de eerste vaste.
Toer 2
Haak 3 lossen, *haak in de boog, om de 3 lossen tussen de stokjes van de vorige toer: 3
dubbele stokjes, 2 lossen, 3 dubbele stokjes*. Herhaal vanaf* de toer rond.
Eindig de toer met een halve vaste in de derde losse van het begin van de toer.
Toer 3 t/m 12 of langer
Herhaal toer 1 en toer 2.
De lengte van de lampion kun je zelf bepalen, door van lengte te variëren geeft het een
speels effect.
Afwerking
De lampionnen hebben aan de onderkant een kleine versiering.
Haak deze om de lossenbogen.
Er zijn 4 variaties:
Hecht bij iedere versiering een nieuwe kleur aan. Dat geeft veel draadjes om af te werken
maar het resultaat wordt er prachtig van!
1: Hecht een nieuwe kleur aan en haak om de lossenboog: 6 of 7 lossen, maak tot een rondje
met een halve vaste om de boog.
2: Hecht een nieuwe kleur aan en haak om de lossenboog: 3 lossen, 1 stokje, 3 lossen en een
halve vaste om de boog.
3: Hecht een nieuwe kleur aan en haak om de lossenboog: 6 lossen en maak tot een rondje
met een halve vaste. Herhaal dit nog 2 x om dezelfde boog en je hebt een klein lelieblaadje.
4: Hecht aan met een nieuwe kleur en haak om de lossenboog: 4 lossen, 2 x een dubbel
stokje, 4 lossen en een halve vaste om de boog. Herhaal dit nog 2 x om dezelfde boog en je
hebt een klein bloemetje.
Tot slot maak je aan de ring op 3 punten een lange draad. Deze 3 draden knoop je samen tot
een lus. Hieraan kun je de lampion ophangen.

