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How to make a round shape with tapestry crochet
Als je de basisbeginselen van tapestry crochet onder de knie hebt, kun je ook beginnen
aan een ronde vorm. Om een ronde vorm te krijgen, moet je natuurlijk meerderen. Om
een mooie ronde vorm te krijgen, moet je op gelijke afstanden meerderen, maar je wilt
ook weer geen hoeken krijgen of op sommige plaatsen bobbels. Daarnaast moet je
eventueel ook rekening te houden met een motief.
Aan de hand van de volgende foto's en telpatroon ga ik je uitleggen wat mijn manier is
om een mooie ronde vorm te krijgen en te houden.
Het is belangrijk om de juiste maat haaknaald te kiezen. De verkeerde maat kan
betekenen dat je werk te slap wordt of je werk gaat bol staan.
Ik heb deze basis gehaakt met Catania Grande in de kleuren: delfts blauw, koper en
linnen. Ik heb een haaknaald 4mm gebruikt.
Haak vasten en steek daarbij alleen in de achterste lus van de steken van de vorige toer.
Haak zonder de toeren te eindigen, eigenlijk als een ‘spiraal’.
Elke toer moet je 8 steken meerderen en in sommige toeren 16 steken. Ik geef de
voorkeur daarbij aan toer 5 en 9.
Bij tapestry haken is het normaal dat je patroon soms onderbreekt omdat je in spiralen
haakt. Door een beetje manipulatie van de steken en de meerderingen kun je dit soms
voorkomen. Daarom kun je dit motief niet zomaar 4x herhalen.
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Volg de teltekening, let daarbij op:
- De plekken waar je moet meerderen zijn aangegeven met zwarte V’tjes. Je haakt
hier 2 vasten in 1 vaste van de vorige toer.
- Ik heb rode streepjes gezet waar de nieuwe toer begint.
- De witte punten zijn de laatste steken van iedere toer.
- Ik beschrijf hieronder het begin en soms het einde van elke toer. Daartussen in
kun je de teltekening volgen.
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Toer 1:

Maak met koper een opzetlus en haak 2 lossen. Haak in de 1e losse 7 vasten, haak nog 1
vaste en maak deze steek af met blauw. Markeer de laatste steek (8v)

Toer 2:
Voeg ook linnen toe.
Haak met blauw de eerste vaste in de eerste vaste van de vorige toer.
Haak in elke steek 2 vasten (16v).

Toer 3:
Haak met blauw 2 vasten in 1e v (maak de steek af met linnen), haak 1v met linnen
(maak de steek af met blauw), volg de tekening. Eindig de toer met een vaste in koper
(maak alle laatste koperen steken af met blauw). (24v)
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Toer 4:

Haak met blauw 2v in 1e v (maak de steek
af met linnen) en volg de teltekening, eindig
met een vaste in koper. (32v)
Toer 5:

Dit is de toer waarin je 16 steken moet
meerderen.
Haak met blauw 2v in de 1e v (1 steek is
extra, deze staat niet op de tekening, rood
A), 1 blauwe v (maak de steek af met linnen). Volg de tekening, eindig met een vaste in
koper. (48v)

Toer 6:

Volg de tekening, start met een blauwe v en eindig met 1v in koper. (56v)
Toer 7:

Haak met blauw 2v in de 1e v (1 steek is extra, deze staat niet op de tekening), volg de
tekening. Eindig met 1v in koper. (64v)

Toer 8:

Haak 1 blauwe vaste (1 blauwe vaste vervalt, alleen aan het begin van deze toer, groen
B), volg de tekening en eindig met 2 koperen
v in 1 koperen steek.
Toer 9:

Dit is opnieuw een toer waarin je 16 steken
moet meerderen.
Haak 3x 2 blauwe v ( Haak de 1e 2v in de
laatste koperen steek van de vorige toer).
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Volg de tekening, eindig met een koperen v. (88v)

Toer 10:

Haak 1 blauwe vaste, volg de tekening en eindig met een koperen vaste. (96v)
Toer 11:

Haak 1 blauwe vaste, volg de tekening en eindig met een koperen vaste.
Haak daarna nog 1 vaste en 3 halve vasten met blauw. Hecht de draad af. (104v + 3hv)

Veel Plezier en Succes!!
Enjoy, Good Luck!!
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