Peperkoekhuisje

Stap 1
Ik ga een peperkoek huisje haken voor de kerst. Ik heb geen patroon maar zal jullie op de hoogte houden wat ik doe.
Als je het leuk vindt, kun je mee haken.
Gisteren heb ik de voorkant van het huisje gemaakt. Wat heb ik gedaan:
Gehaakt met Larra Katoen van Scheepjes, kleur 7405, naald 3 voor de opzetlossen en 2,5 voor de stokjes.
Begin met 25 opzetlossen + 2 keerlossen.
Begin in de derde losse vanaf de haaknaald met een stokje. Een stokje in iedere losse. Je hebt nu 25 stokjes en 2
lossen.
2 keerlossen en 25 stokjes, herhaal nog 8 keer. Totaal heb je nu 10 toer.
Minderen:
3 keerlossen, stokje overslaan, de volgende 2 stokjes samenhaken, stokjes haken totdat je nog 2 stokjes van de
vorige toer over hebt, de laatste 2 stokjes samen haken. Je hebt in totaal nu 3 steken geminderd. Herhaal nog 6 keer,
je hebt nu nog 4 stokjes over.
1 keerlosse, 2 vasten samenhaken, 2 vasten samenhaken. Je hebt nu nog 2 steken over.
1 keerlosse, 2 vasten samenhaken. Hecht de laatste steek af.
Herhaal dit voor de achterkant van het huisje.
Ik wil er straks van karton of foamboard een stevige binnenkant in maken.

@Dianne Baan, Haakdingen.nl 2015.

Peperkoekhuisje

Stap 2
De zijkanten met dakdeel zijn af. Ik heb precies genoeg gehad aan 1 bolletje Larra katoen van 50 gram voor het
huisje. Nu de basis af is ga ik deze aan elkaar haken, daarover lees je de volgende keer meer.
Patroon zijkant en dakdeel
Begin met 30 opzetlossen + 2 keerlossen.
Begin in de derde losse vanaf de haaknaald met een stokje. Een stokje in iedere losse. Je hebt nu 30 stokjes en 2
lossen.
2 keerlossen en 30 stokjes, herhaal nog 8 keer. Totaal heb je nu 10 toer.
Toer 11. 2 keerlossen en 30 stokjes in de achterste lus.
Toer 12. 2 keerlossen en 30 stokjes in de voorste lus.
Toer 13. 2 keerlossen en 30 stokjes.
Toer 14. Als 12
Toer 15. Als 13
Toer 16. Als 12
Toer 17. Als 13
Toer 18. Als 12
Toer 19. Als 13
Je bent nu op de bovenkant van het dak. Haak nog een zijkant met dakdeel.
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Stap 3
De regenachtige zondag heb ik o.a. gebruikt om het huisje aan elkaar te haken.
Het in elkaar zetten van het huisje.
Gebruik wit katoen en haaknaald 2,5
Zet de bovenkanten van de dakdelen met halve vasten aan elkaar, je steekt de haaknaald telkens door de beide
achterste lussen van de tegenover elkaar liggende steken, zie ook de foto. Heb je hiervoor meer uitleg nodig, kijk dan
eens naar de uitleg die bij week 10 van Circles of the Sun staat http://www.haakdingen.nl/c-3036869/circles-of-thesun/.
De voorkant en de zijkant van het huis met de binnenkant op elkaar leggen. Steek een speld op de plek waar het dak
begint. Begin onderaan de zijkant met haken. Haak deze delen aan elkaar met vasten, houdt hierbij de voorkant van
het huisje naar je toe. Op de hoek van het dak haak je 2 vasten in dezelfde steek. Leg het dak langs het schuine stuk
en speld vast in de punt van het dak, haak weer verder met vasten. 2 vasten in de topsteek van het dak. Leg de
andere kant van het dak langs het andere schuine stuk en speld vast op de plek waar de zijkant begint, haak weer
verder met vasten. 2 vasten in de hoek en speld het laatste stuk aan elkaar. Afhechten en draad wegwerken. Ik heb
ongeveer 20 vasten gehaakt langs de zijkanten en 20 vasten langs het dak.
Haak op dezelfde manier de achterkant in het huis. Hecht niet af maar haak verder langs de onderrand.
2 lossen, houd de buitenkant van het huisje naar je toe. Half stokje tussen alle stokjes van toer 1, ook in iedere hoek
een half stokje.
Succes.
Als je het huisje wilt vullen met fiberfill moet je ook een onderkant haken
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Stap 4
Vanaf hier begint je eigen creatieve inbreng. Je kunt zoveel versieringen, ‘snoep en glazuur’, aanbrengen als je wilt.
Sneeuwrand langs het dak.
Ik heb langs het dak, de lange rand en de schuine kanten, golfjes gehaakt. Ik heb deze bewust niet gelijkmatig
gemaakt. Het basis golfje wordt gehaakt over 5 steken, 1 vaste, 1 half stokje, 2 stokjes (in 1 steek), 1 stokje, 1 half
stokje. Ik heb zo nu en dan een picootje (3 lossen, zet vast met een halve vaste in de 1e losse) toegevoegd op het 1e
of 2e stokje of een dubbel stokje ipv het middelste stokje gehaakt.
Je haakt deze rand met het dak naar je toe. Begin voor de lange rand in de voorste lussen van toer 10. Bij de zijkant
zover mogelijk doorhaken, 2 lossen en verder langs de schuine rand. Deze haak je in de achterste lus van de vasten
waarmee je het dak hebt bevestigd. In de top van het dak haak je 2 vasten samen. Ga zo verder rondom.
Voor de volgende keer ga ik een deurtje haken en probeer ik zuurstokjes te haken.

Stap 5
We gaan verder met de aankleding van het huisje. Haak de losse delen, deze gaan we later verdelen en vastzetten.
Deurtje
Ik heb gekozen voor een licht groen deurtje, opzetlossen gehaakt met haaknaald 3 en de vasten met haaknaald 2,5
Begin met 12 + 1 lossen
Toer 1. 1 vaste in iedere losse, begin in de 2e losse vanaf de haaknaald. 12 vasten
Toer 2 - 16. 1 keerlosse, 1 vaste in iedere steek . 12 vasten
Toer 17. 1 keerlosse, sla 1 vaste over, 1 vaste de andere 11 steken. 11 vasten
Toer 18. 1 keerlosse, sla 1 vaste over, 1 vaste de andere 10 steken. 10 vasten
Toer 19. 1 keerlosse, sla 1 vaste over, 1 vaste de andere 9 steken. 9 vasten
Toer 20. 1 keerlossen, sla 1 vaste over, 1 vaste in de volgende 7 steken, een halve vaste in de laatste steek. Hecht af.
Haak met wit een rand vasten rondom het deurtje, en halve stokjes tussen de vasten van de onderrand, haak 2
lossen in iedere hoek onderaan een mooie hoek te krijgen. Sluit af met een halve vaste. Hecht af maar laat een draad
hangen voor de bevestiging.
Ramen, haak er 2
Ik heb gekozen voor een licht grijs, opzetlossen gehaakt met haaknaald 3 en de vasten met haaknaald 2,5
Begin met 10 + 1 lossen
Toer 1. 1 vaste in iedere losse, begin in de 2e losse vanaf de haaknaald. 10 vasten
Toer 2 - 10. 1 keerlosse, 1 vaste in iedere steek . 10 vasten
Afhechten
Haak met halve vasten in wit een vakverdeling in het raam. Daarna haak je met wit vasten onder het raampje, haak
in de steek in de hoek (vaste, losse, vaste).
Sluit af met een halve vaste. Hecht af en laat een draad hangen voor het vastzetten.
Zuurstokjes
16 + 2 lossen (de laatste losse haak je met wit) opzetten in rood met naald nr 3, haak verder met naald 2,5
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***haal telkens de 3 lussen op je haaknaald door met de volgende kleur*** Half stokje in wit in de derde lus vanaf
de naald. (Half stokje in rood in de volgende losse, half stokje in wit in de volgende losse) herhaal nog 3 keer
(Half stokje in rood in de volgende losse, half stokje in wit in de dezelfde losse) herhaal nog 4 keer
Half stokje in rood in de volgende losse, half stokje in wit in de laatste losse.
Hecht af en laat een draad hangen voor het vastzetten.
In de reacties plaats ik 2 foto's van het zuurstokje hoe de overgang van wit naar rood moet.
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Stap 6
De laatste versierselen om te haken. ik heb mijn peperkoekhuisje inmiddels klaar. Ik ga er foto's van maken als deze
weer droog is, ik moest hem wel blokken omdat dochterlief het huisje al op haar hoofd had gedragen als muts, lol.
Snoepballetjes op het dak
Ik haakte 6 rode en 5 groene met haaknaald 3
Haak 3 lossen
Steek de haaknaald in de 3e losse vanaf de haaknaald en maak een stokje. Dit stokje niet helemaal afhaken maar 2
lussen op de naald houden.
Maak nog 2 onafgehaakte stokjes erbij in dezelfde losse, totaal 4 lussen op de naald.
De 4 lussen op de haaknaald in één keer afhaken.
3 lossen haken.
Maak nu een stokje in de lus die je nog ziet van het doorhalen van de eerste serie van 3 stokjes. Ook dit stokje haak
je niet helemaal af.
Maak nog 2 onafgehaakte stokjes erbij in dezelfde lus, totaal 4 lussen op de naald.
De 4 lussen op de haaknaald in één keer afhaken.
De twee bobbels die je boven elkaar ziet dubbelvouwen en de haaknaald in dezelfde steek steken waar ook de
eerste bobbel begint. Let op dat je het haakwerk niet gaat draaien.
Maak met een halve vaste de bobbels aan elkaar.
De draaduiteinden laten hangen voor de bevestiging
Groot snoepwiel
Haak in een magische ring 16 dubbele stokjes. Het eerste dubbele stokje zijn 4 lossen. De dubbele stokjes haak je om
en om in een kleurtje (ik heb voor blauw gekozen) en wit. Als je de laatste doorhaling van het dubbele stokje met de
volgende kleur doet krijg je een mooie kleurenwissel. Haak er twee. Dit zijn de ‘bovenraampjes’ voor de
bovenverdieping. De draaduiteinden kun je ook heel makkelijk afhechten door ze aan elkaar te knopen. Laat één
draaduiteinde hangen voor de bevestiging.
Klein snoepwiel
Haak in een magische ring 12 stokjes. Het eerste stokje zijn 3 lossen. De stokjes haak je om en om in een kleurtje en
wit. Als je de laatste doorhaling van het stokje met de volgende kleur doet krijg je een mooie kleurenwissel. De
draaduiteinden kun je ook heel makkelijk afhechten door ze aan elkaar te knopen. Laat één draaduiteinde hangen
voor de bevestiging.
Ik heb 2 blauw-witte, 2 groen-witte en 2 rood-witte snoepwielen gemaakt.
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Stap 7
Mijn peperkoekhuisje is klaar. Ik heb ook nog geëxperimenteerd met led-kerstlampjes langs het dak, maar deze
waren zo fel dat je 's avonds het huisje niet meer zag. Deze heb ik er dus maar weer uitgehaald.
Binnenkort is het hele patroon op mijn website te vinden, maar voor iedereen die heeft meegehaakt staan hieronder
de laatste stappen.
-Ik heb de gehaakte bolletjes verdeeld over het dak en vastgezet met de draaduiteinden die je had laten hangen.
-Daarna heb ik alle onderdelen vastgenaaid aan het huisje, de grote snoepwielen in de punt van de voor- en
achterkant, zuurstokje naast de voordeur en één op de achterkant van het huis. Over de zijkanten en de achterkant
van het huis zitten de kleine snoepwielen verdeeld. Je kunt alles natuurlijk naar eigen inzicht verdelen.
-De dakpannen zijn gemaakt door een witte draad door de lussen te halen die nog op het dak liggen, ik heb daar
telkens 5 steken tussen laten zitten.
-De sneeuwranden bleven bij mij niet mooi zitten en deze heb ik met enkele steekjes vastgezet om ze plat te leggen.
-Binnenin zit een huisje van foamboard waar ik een laagje fiberfill over heb gespannen voor het 'opgevulde' effect.
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