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HAKEN & BREIEN

H A K E N & B R E I E N met textielgaren

Blader door dit sfeervolle boek en ontdek de vele
mogelijkheden met de textielgaren van Hoooked.
Van comfy plaid voor de koude dagen, stoere
woonaccessoires, hippe tassen en clutches tot kleurrijke
kindersweaters. Alle creaties kun je eenvoudig zelf haken
en breien met de duidelijke instructies bij elk ontwerp.
Get Hoooked en leef je uit met je XL-naalden. Enjoy!
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Introductie
Recycling at its best! Get inspired, be creative, get Hoooked!
Met veel plezier hebben we dit zevende patronenboek van Hoooked gemaakt. Brainstormen,
uitwerken, tellen, testen, weer tellen, weer testen en schrijven tot in de late uurtjes. We
hebben gelachen en gelukkig bestaan er roti en pizza. Kortom: het was hard werken, met als
eindresultaat dit supergave nieuwe Hoooked-boek!
In dit boek vind je nieuwe en hippe, maar ook tijdloze creaties. Ook voor de patronen in dit
boek geldt, zoals je van Hoooked-patronen gewend bent, dat ze goed te doen zijn met snel
een stijlvol resultaat. Ben je een beginnend haak- of breister? Geen nood, we hebben duidelijke instructies toegevoegd met QR-codes, zodat je via je smartphone direct de haak- en
breivideo’s kunt bekijken.
Het idee voor Hoooked ontstond in 2007 toen we zagen hoeveel ‘textielafval’ uit de Europese mode-industrie werd weggegooid en vernietigd. Het werd daarna onze missie om deze
resten nieuw leven in te blazen en iedereen enthousiast te maken om met onze recyclegarens stijlvolle creaties te maken.
Hoooked werkt uitsluitend met textiele resten uit Europa. Deze voldoen aan Europese standaarden en worden door ons eigen team in Portugal onder gecontroleerde arbeidsomstandigheden geselecteerd en verwerkt tot garens. Zo leveren wij onze eigen bijdrage aan lokale
werkgelegenheid in Europa.
Met dit boek willen we je inspireren en we hopen je dat je direct aan de slag gaat. Grijp je
haaknaald of breinaalden en ‘get Hoooked’!

Have fun! Veel liefs,
Geesje & Anouk

ps

Vergeet niet om je creatie aan ons te showen via Facebook en Instagram.
We zien graag wat je gemaakt hebt!
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No waste;
100% recycled textielgaren
In dit boek werken we uitsluitend met onze Hoooked-garens. Hieronder vind
je een kort overzichtje van de belangrijkste eigenschappen van de verschillende garens.
ZPAGETTI
Dit is het originele textielgaren waarmee we in 2008 doorbraken – vaak gekopieerd, maar nooit geëvenaard. ‘Textielafval’ van de Europese modefabrieken wordt door ons opgehaald en vervolgens op onze eigen productielocatie
in Portugal geselecteerd, verwerkt en verpakt. Doordat we het textiel zelf
verwerken, kennen we de oorsprong en hebben we controle over de kwaliteit ervan. Een grote klos Zpagetti bevat ten minste 120 meter garen en je
kunt er een oppervlakte van 50 x 50 cm mee breien of haken. Wij haken of
breien Zpagetti met naald(en) van 12-15 mm doorsnede.
RIBBONXL
RibbonXL is een tape garen gemaakt van 100% gerecycled katoen. Kleine
hoeveelheden overgebleven stofresten worden geselecteerd op basis van
kleur, verpulverd tot stof en opnieuw gesponnen. Daarna breien we een
lichtgewicht tape garen. Het garen wordt niet additioneel geverfd, maar
wordt geproduceerd in grote partijen, waardoor de kleurencollectie relatief
stabiel blijft. Ieder klosje RibbonXL weegt ca. 250 gram en heeft een looplengte van 120 meter. Je breit of haakt hiermee een oppervlakte van 40 x 45
cm. Wij verwerken dit garen met haaknaald nr. 10 (10 mm) en breinaalden
nr. 12 (12 mm). RibbonXL kriebelt niet, is zacht, licht van gewicht en ietsje
elastisch.
ECO BARBANTE
Textiele resten die niet gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden,
worden op kleur geselecteerd en opnieuw gesponnen tot dit zachte katoengaren. Dit ‘dunne’ katoengaren bestaat uit 85% gerecycled katoen en voor
15% uit andere gerecycelde vezels. Een klosje Eco Barbante weegt circa 200
gram en bevat circa 204 meter garen. Met 1 klosje barbante haak of brei je
een oppervlakte van circa 40 x 40 cm. Gebruik voor een optimaal resultaat
onze bamboenaalden van 4-6 mm.
WASVOORSCHRIFTEN
Alle garens van Hoooked zijn wasbaar in de machine bij lage temperaturen.
Verwijder alle accessoires zoals knopen, ritsen of tashengsels en was het
item binnenstebuiten in een oude kussensloop. Gebruik een milde zeep en
was het item handwarm (30-40 graden). Laat de creatie liggend drogen
en strijk eventueel voorzichtig na met een stoomstrijkijzer voor een glad
resultaat.
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BENODIGDHEDEN:
2 klossen RibbonXL Olive Green
2 klossen RibbonXL Caramel Brown
2 klossen RibbonXL Sandy Ecru
4 klossen RibbonXL Earth Taupe (3 + 1 voor de gehaakte
afwerking).
Breinaalden 12 mm
Haaknaald 10 mm
XL-Zpagetti stopnaald
Afmetingen: circa 120 x 120 cm

Comfy plaid
Deze plaid is hét perfecte gezellige accessoire voor op de bank. Een heerlijk zelfgebreid dekentje om onder weg te kruipen en die fijne Netflix-serie te ‘binge-kijken’.
Maar ook in de tuin misstaat hij niet; een avondje buiten loungen wordt zo wel erg
comfortabel. De plaid is een lappendeken van 9 gebreide vierkanten van 40 x 40
cm per stuk, met verschillende breisteken. Perfect om meer breitechnieken te leren.
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***

BENODIGDHEDEN:
5-6 bollen Zpagetti in de basis kleur
4 halve bollen Zpagetti in pastel regenboog kleurtjes
Haaknaald 12
XL-Zpagetti stopnaald
Bestel de vulling voor deze loungestoel bij
www.10cats.nl

XXL-Loungestoel
Deze prachtige pastelkleurige relaxstoel was het absolute pronkstuk in onze pastelkleurige stand tijdens de jaarlijkse handwerkbeurs. We werden er zo verliefd op, dat
de lounge chair inmiddels een vaste plek heeft gekregen in onze showroom in Den
Haag. Zo creëerden we een fijn plekje om even uit te rusten in drukke tijden. De bekleding bestaat uit drie delen, die elk afzonderlijk worden gehaakt en die naderhand
aan elkaar vast worden geregen. Voor het in elkaar zetten van de poef heb je twee
mensen nodig; dan krijg je de delen mooi strak en recht over de vulling.
De hoes van deze lounge stoel bestaat uit 3 verschillende
gehaakte delen die je naderhand aan elkaar naait. Zorg
ervoor dat je de vulling in huis hebt voordat je begint aan
dit project, zodat je tussentijds de benodigde afmetingen
kunt meten en kunt checken hoever je bent. Doordat
Zpagettigaren geen nieuw geproduceerd garen is, kan
het garen soms wat dikker of dunner zijn, hierdoor zul
je soms meer of minder steken moeten haken om tot
de juiste afmetingen te komen. Maak de gehaakte delen
net een beetje kleiner dan het te bekleden oppervlak,
zodat de hoes lekker strak wordt. Dit geeft het mooiste
resultaat.

STAP 1: HAAK DE REGENBOOGZITTING
Wij haakten deze stoelhoes in regenboogpasteltinten,
maar je kunt natuurlijk vier andere kleurtjes naar keuze
gebruiken.
Start met de basiskleur (kleur 1) en haak een ketting van
24 l en keer.
1 | Haak 3 l (dit is je eerste st) en haak een st in iedere
volgende steek. Wissel aan het einde van de toer van
kleur (naar kleur 2) en keer = 24.
2 | Haak 3 l (dit is je eerste st) en haak een st in iedere
volgende steek. Wissel aan het einde van de toer van
kleur (naar kleur 3) en keer = 24.

Tip

Wij kozen voor een medium stretch
Zpagetti. Dit werkt snel en gemakkelijk en
zorgt ervoor dat de hoes goed strak om de
stoel heen past.
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LEVEL

**

BENODIGDHEDEN:
1 klosje Eco Barbante Apricot
Metalen sluiting 10 x 4 cm
Kijk voor ons assortiment sluitingen op de site
www.hoooked.nl
Haaknaald 6 mm
Jasseron-tashengsel met een lengte van 1 meter
Naald en draad
Afmetingen: 18 x 12 cm

Buideltje met lusjes
Dit handtasje is erg makkelijk te maken en wordt lekker ‘fluffy’ door het gebruik van
de lusjessteek. De grootte van het frame bepaalt de grootte van het tasje. Je kunt
het tasje korter of langer maken, afhankelijk van je eigen smaak en de hoeveelheid
garen die je tot je beschikking hebt.
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tip

Mirjana haakte met dubbele
draad; dan wordt het tasje
extra stevig en fluffy.
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tip: Voor de hengsels van deze tas kozen wij voor kurk.
Kurk heeft een mooie natuurlijke uitstraling en is tevens
superhip!
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TIP:

was je gebreide creaties altijd
binnenstebuiten in een oude kussensloop. Dit vermindert de kans op
‘pillen’. Wassen op lage temperatuur
en liggend laten drogen.

DON’T

forget

to play
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