HET VLIJTIG BIJTJE
Workshops haken voorjaar 2020
9 januari
VM Filet haken (haakkatoen + haaknaald + patroon naar keuze)
NM Reliëf haken kabels (haakkatoen + haaknaald + pot, fles, vaas met rechte
wanden)
23 januari
VM Tunisch haken basissteek (haakkatoen + Tunische haaknaald)
NM Amigurumi haken (haakkatoen, indien dierenkrukje dikke wol + haaknaald,
patroon naar keuze)
6 februari
VM Filet haken (zie vorige)
NM Reliëf haken (zie vorige)
13 februari
VM Tunisch haken basissteek (zie vorige)
NM Amigurumi haken (zie vorige)
5 maart
VM Filet haken (zie vorige)
NM Reliëf haken (zie vorige)
19 maart
VM Tunisch haken Entrelac (haakkatoen of sokkenwol of acryl minsten 2
kleuren + tunische haaknaald)
NM Amigurumi (zie vorige)
2 april
VM Mochilla haken ( minstens 3 kleuren haakkatoen + haaknaald)
NM Reliëf haken (zie vorige)
23 april
VM Tunisch haken Entrelac (zie vorige)
NM Amigurumi (zie vorige)
7 mei
VM Mochilla haken (zie vorige)
NM Reliëf haken (zie vorige)
4 juni
VM Mochilla haken (zie vorige)
NM Reliëf haken (zie vorige)
Problemen en ander haakwerk kunnen steeds tijdens de les besproken worden.
VM = 10 u tot 13 u / NM = 14 u tot 17 u
Workshop = € 12,50 per les (zonder materiaal)
OP voorhand inschrijven in de winkel Dorp 12, Waanrode 016/490016
Voor meer info ivm materiaal frie.kaerts@gmail.com
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Wat is ?
Filet haken is een eenvoudige haaktechniek waarmee je afbeeldingen in je
haakwerk maakt. Bij Filet haken bestaat het motief uit dicht tegen elkaar
gewerkte stokjes en de achtergrond uit stokjes met een losse ertussen. Bv een
placemat, tafelloper of vest.
Reliëf haken-kabels Bij reliëf haken leren we hoe we kabels moeten haken.
Rond een (glazen) pot of vaas, mandjes of een kussen.
Tunisch haken Basissteek dit doe je met een lange haaknaald en lijkt een beetje
op breiën. Klein tasje, hoesje voor smartphone of tablet.
Tunisch haken Entrelac je haakt dmv een tunisch haaknaald vierkantjes gelijk
aan elkaar. Strandtas kussen minstens 2 kleuren.
Mochilla haken Bij deze techniek haak je mooie figuren in alle kleuren. De
steken komen recht boven elkaar, hierdoor heb je meer mogelijkheden om
figuren te haken. Tas, rugzakje mandje minstens 3 kleuren.
Amigurumi haken Haak uw eigen knuffel.
Poppen, beestjes of een dierenkrukje)

HET VLIJTIG BIJTJE
Breiworkshop voorjaar 2020 met Gerda
16 januari
VM Lace sjaal kantpatroon les 1 (Langyarns Lace)
NM Chanel vestje les 1 (Rowan Felted Tweed)
30 januari
VM Sjaal windy kabels met tweekleurige ondergrond (LangYarns Merino 120)
NM Chanel vestje les 2
20 februari
VM Lace sjaal kantpratroon les 2
NM Fair Isle breiën kussen of plaid les 1 (Rowan felted tweed)
12 maart
VM Bloementas intarsia breiën les 1 (Rowan felted tweed)
NM Eenvoudig baby of kindertrui (leren breien met basispatroon)
26 maart
VM Bloementas intarsia breiën les 2 (Rowan felted Tweed)
NM Fair Isle breiën les 2
30 april
VM Zomersokken Ajour patroon les 1 (Regia cotton)
NM Chanel vestje afwerken les 3
14 mei
VM Zomersokken Ajour patroon les 2
NM Fair Isle breiën les 3
28 mei
VM Zomersokken Ajour patroon les 3
NM Zomertopje les 1
11 juni
VM Reliëf breiën les 1 Babydekentje
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NM Zomertopje les 2
25 juni
VM Relëf breiën les 2
NM Afwerken voorjaar 20210 + afsluiting
Van 17 u tot 18 u drink + voorstelling programma winter
VM 10 u tot 13 u
NM 14 u tot 17 u
€ 12,50 per les zonder materiaal tussen haakjes wordt een garenvoorkeur
vermeld.
Op voorhand inschrijven in de winkel, Dorp 12, Waanrode of 016/490016

VROLIJKE SOKKEN BREIEN MET MR KNITBEAR
Dinsdag 4 en 18 februari van 19 u tot 22 u. € 12,50 per les zonder materiaal.
Op voorhand inschrijven in de winkel, Dorp 12 Waanrode of 016/490016
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