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Dit boek bevat veel meer dan alleen basismodellen, zoals een elegante
baret, hoofdbanden, vingerloze wanten en een versie met flap.
Ook andere technieken, zoals kabels haken en haken met meerdere
kleuren, komen aan bod. Kortom, volop inspiratie om jezelf en de
mensen om je heen te voorzien van warme hoofden en handen!
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HAKEN

a la sascha

Het nieuwste boek uit de A la Sascha-serie staat boordevol unieke
haakpatronen voor heerlijk warme mutsen en wanten in verschillende
maten. De modellen zijn gehaakt met reliëfstokjes. Ze zijn daardoor
lekker dik en zacht, en hebben een mooie gebreide look. Zoals
je gewend bent van Sascha zijn ook deze projecten heel duidelijk
beschreven: de patronen zijn gemakkelijk te volgen voor iedereen
die de basis van het haken beheerst.

MUTSEN & WANTEN HAKEN

Van schattig babymutsje tot stoere kabelwant: met de patronen uit
Mutsen en wanten haken van Sascha Blase-Van Wagtendonk haak
je de leukste winteraccessoires voor jong en oud.
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VOORWOORD

Toen ik in 2019 het eerste ontwerp voor Sokken haken maakte,
zag ik direct hoe veelzijdig deze haaktechniek was. Net zoals
voor sokken waren er nog geen patronen om zelf lekkere flexibele
wanten te haken. Het was even zoeken naar de beste manier om de
pasvorm te perfectioneren, maar ik kan wel zeggen dat dat helemaal gelukt is. Het prototype was eigenlijk direct al helemaal
goedgekeurd, door zowel de testers als mijn eigen gezin!
Van de wanten was het een logische stap naar mutsen. Superleuk
om met de mutsen en wanten sets te maken, voor elke leeftijd en
elke stijl! In dit boek vind je dan ook allerlei verschillende
patronen die perfect met elkaar gecombineerd kunnen worden.
Van alle haakwerkstukken die ik al gehaakt en ontworpen heb,
kan ik wel zeggen dat dit de meest geliefde patronen zijn in
mijn gezin. Zodra er een muts van de naald rolt, wordt hij
direct opgezet en met moeite afgegeven. Dat is dan ook de reden
dat mijn kinderen en man regelmatig een onafgewerkt draadje uit
hun muts hebben hangen, want zelfs voor het afwerken krijg ik
de kans niet!
Dit boek is het eerste boek waar ik ook zelf alle foto’s voor
heb mogen maken. Het bijzondere daarvan is dat je een veel beter
kijkje achter de schermen kunt geven, van het hele proces.
Hierdoor is dit boek een heel persoonlijk werk geworden.
Ik wens je ontzettend veel plezier met bladeren,
kleuren en patronen kiezen, haken, dragen en geven.
Liefs, Sascha
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Haaknaalden
Bij haaknaalden wordt vaak aan de dunne metalen naalden uit grootmoeders
tijd gedacht. Maar inmiddels zijn er ontzettend veel mooie en praktische
varianten! Er zijn veel ergonomische uitvoeringen, die het haken een stuk
aangenamer voor je handen maken. Ook houten haaknaalden zijn er in vele
variaties en zijn zeker de moeite waard om eens uit te proberen. Vaak vind je
óf metaal óf hout prettiger werken, weinig hakers gebruiken allebei. Hout is
een stuk warmer in de hand en heeft iets meer grip op het garen, waar een
metalen of plastic kopje een stuk gladder is en soepeler door het garen gaat.
De meest bijzondere haaknaalden zijn handgemaakte haaknaalden zoals de
prachtige ergonomische haaknaalden zoals hieronder te zien! De chique,
houten ergonomische haaknaalden zijn gemaakt door Allan Marshall van
Bowltech Crochet Hooks.
Stekenmarkeerders
Heel prettig om steken te markeren waar bijvoorbeeld in gemeerderd of
geminderd moet worden, maar ook om je eind- of beginpunt aan te geven.
Er zijn verschillende soorten plastic of metalen markeerders op de markt,
maar een paperclip of veiligheidsspeld werkt ook prima.

Wolnaald
Een dikke naald met een groot oog
voor de afwerking van je project.
Schaar
Een fijn, scherp schaartje om
de draad mee af te knippen.
Meetlint
Onmisbaar om de stekenverhouding
en evt. maat mee op te kunnen meten.
Tas of projectzak
Om je garen netjes en schoon te
houden, maar ook makkelijk mee
te kunnen nemen, want wanten en
mutsen haken kun je echt overal!
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