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Ei-wagen met aanhangwagen

Haaktermen:
L = losse
hv = halve vaste
v = vaste
hstk= half stokje
stk= stokje
2v in 1v = meerderen
2v samen = minderen
Benodigdheden:
Katoen garen (catania): groen, zwart, grijs en wit
haaknaald 2,5mm
stukje plastiek van een botervlootje, plastiek deksel of dergelijke
stopnaald en schaar
parel
vulling
De ei-wagen is ongeveer 7,5 cm lang en de aanhangwagen 4cm
We haken de onderdelen in het rond tenzij het anders word aangegeven
Deze vertaling is gemaakt met toestemming van de ontwerpster. Deze vertaling mag niet gedeeld worden op Blogs,
FB groepen en Websites zonder schriftelijke toelating
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Wagen:
met groen
Ronde 1: maak magische cirkel met 6v, of 2L , sla 1L over, 6v in 2de L (6)
Ronde 2: 2v in elke v (12)
Ronde 3: (2v, 2v in 1v) 4x (16)
Ronde 4: 1v, 2v in 1v, (3v, 2v in 1v) 3x, 2v (20)
Ronde 5: (4v, 2v in 1v) 4x (24)
Ronde 6: 2v, 2v in 1v, (5v, 2v in 1v) 3x, 3v (28)
Ronde 7: (6v, 2v in 1v) 4x (32)
Ronde 8: 10v, 2v in 1v, 15v, 2v in 1v, 5v (34)
Plaats een extra steekmarkeerder in de eerste v van ronde 9
hier moet je later weer aanhechten
Ronde 9: In achterste lus alleen: (1v, 2v samen) 11x, 1v (23)
Ronde 10: (2v samen, 1v) 7x, 1v (15)
Ronde 11: (1v, 2v samen) 5x (10)
Vul dit deel al op
Ronde 12: (2v samen) 5x (5)
Afhechten en draadjes wegwerken
Nu gaan we haken in de voorste lussen van ronde 9 (onbewerkte lussen)
Ronde 13: 1v in elke v (34)
Ronde 14: 12 hv, 22v, 1L, keer (34)
vanaf hier haak je in rijen
Rij 15-17: 22v, 1L, keer (22)
Rij 18: 22v (22)
Hier keer je niet meer maar haak je verder in rondes (zie foto)

Ronde 19: 12L , 22v (22v + 12L)
Ronde 20: 1v in elke v en elke L (34)
Ronde 21: In achterste lus alleen: (1v, 2v samen) 11x, 1v (23)
Ronde 22: (2v samen, 1v) 7x, 1v (15)
Ronde 23: (1v, 2v samen) 5x (10)
Ronde 24: (2v samen) 5x (5)
Sluit met 1hv en werk draadjes weg
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Nu gaan we haken in de voorste lussen van ronde 21(onbewerkte lussen)
Ronde 25: 1v in elke v (34)
Ronde 26: (6v, 2v samen, 7v, 2v samen) 2x (30)
Ronde 27: (3v, 2v samen) 6x (24)
Ronde 28: (2v, 2v samen) 6x (18)
Ronde 29: (1v, 2v samen) 6x (12)
vul dit deel al op
Ronde 30: (2v samen) 6x (6)
Sluit met 1hv en rijg je draad door de overgebleven steken en trek aan.
Werk draadjes weg

Trailer bodem:
maak er 2, 1x in wit en 1x groen
Ronde 1 : maak magische cirkel met 8v, of 2L , sla 1L over, 8v in 2de L(8)
Ronde 2 : (3v in 1v, 1v) 4x (16)
Ronde 3 : 1v, 3v in 1v, (3v, 3v in 1v) 3x, 2v (24)
Ronde 4 : 2v, 3v in 1v, (5v, 3v in 1v) 3x, 3v (32)
Hecht de witte bodem af.
De groene bodem hecht je niet af, want met deze gaan we verder haken.
Voor de bodem stevig te maken plaatsen we harde plastiek tussen de de twee bodems.
Meet daarom de plastiek goed af. Hij mag een beetje kleiner zijn als de gehaakte bodem.

Plaats het stukje plastiek op de groene bodem, plaats de witte bodem op het groene gedeelte en
haak ze samen.
Ronde 5 : 3v, 3v in 1v, (7v, 3v in 1v) 3x, 4v (40)
Ronde 6 : in achterste lus alleen: 1v in elke v (40)
Ronde 7-9 : 1v in elke v (40)
Ronde 10 : 1hv in elke v (40)
Hecht af en werk draadjes weg
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Wiel:

maak er 6, 4 voor de wagen en 2 voor de aanhangwagen
We starten met groen. Wissel van kleur in de laatste v van vorige ronde
Ronde 1: maak magische cirkel met 6v, of 2L, sla 1L over, 6v in 2de L (6)
Met grijs
Ronde 2 : (2v in 1v) 6x (12), sluit met 1hv in de achterste lus
Met zwart
Ronde 3: (1v, 2v in 1v) 6x, sluit met 1hv (18)
Om de wielen stabieler te maken kan je ze verstevigen met een stukje plastiek
knip nu al het stuk uit en leg opzij
je kan nu de draadjes van de kleurwissel al vastzetten

Begin in de hv van vorige ronde
Ronde 4 : In achterste lus alleen: 1v in elke v (18)
Ronde 5 : 1v in elke v (18)
Ronde 6 : In achterste lus alleen: (1v, 2v samen) 6x (12)
plaats nu de plastiek en vul op maar niet te hard.

Ronde 7 : (2v samen) 6x (6)
sluit met 1hv, rijg de draad door de overgebleven steken en trek aan.
Hecht af en werk draadjes weg
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Speld eerst de wielen netjes aan de wagen en de aanhangwagen alvorens je ze vast naait zodat ze
netjes parallel staan.

Maak met groen en dubbeldraads een losse ketting van 7L en naai deze aan
de wagen, daar waar de aanhangwagen komt

Voor de aanhangwagen:
Vouw uw draad dubbel, steek de lus door de parel
Steek uw haaknaald in het midden van de aanhangwagen en haak met de 2 draden samen 3v, haak
nu nog een v met de parel in de steek (zie foto).

Veel plezier met uw wagen

Kopieer of post dit patroon niet zonder mijn toestemming
Vertaal dit patroon niet in een andere taal voor verkoop of publicatie op
het internet
Je mag een klein aantal afgewerkte wagens verkopen op markten of
detailhandel
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