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Maten: S – M – L – XL
Beginner
Materiaal: Adriafil Energia groen (71) 6-7-7-8 bollen.
Haaknaald nr. 5.
Stekenverhouding: 4 boogjes en 9 toeren zijn 10x10 cm.
Controleer dit en gebruik indien nodig een andere
haaknaald.
Gebruikte steken: lossen, vasten
Werkwijze:
Voorpand en rugpand worden aan één stuk gehaakt.
(Begin met het rugpand)
Haak 54-57-60-63 lossen + 5 keerlossen
1e toer: haak in de 8e losse vanaf de haaknaald een vaste.
*5 lossen, 1 vaste in de 3e losse, herhaal vanaf * (zijn 1819-20-21 boogjes).
2e toer : haak 5 keerlossen en in elk boogje een vaste.
Verder weer *5 lossen en 1 vaste in het volgende boogje.
Herhaal vanaf * (Doe dit aan de rechte onderkant van het
werk, zodat er aan de onderkant ook een boogjesrand
komt).
3e toer: 5 keerlossen en een vaste in het eerste boogje.
Verder weer *5 lossen en 1 vaste in het volgende boogje.
Herhaal vanaf *
Herhaal de 3e toer tot een totale hoogte van 36-37-38-39
cm. Haak nu alleen over de eerste 6 boogjes nog 3 toeren
(= schouder). Hecht af. Laat voor de hals de middelste 6-78-9 boogjes onbewerkt. Haak ook 4 toeren over de laatste
6 boogjes. Begin aan de zijkant en haak dan aan halszijde
na de 4e toer nog 18 lossen, en 6 boogjes over de laatste 6
boogjes. Haak nu weer over alle steken 18-19-20-21
boogjes, tot het voorpand even lang is als het rugpand. (=
totale lengte ca. 80-82-84-86 cm). Hecht af. Sluit de
zijnaden over de onderste 15-16-17-18 cm.
Mouwen: Haak langs de armsgaten de mouwen in het rond
in boogjes tot 18-19-20-21 cm hoogte. Hecht af.
Afwerking: Hecht de draden af en leg de top voor een
goed model onder een vochtige doek.
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