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Maten: S – M – L - XL
Gevorderde
Materiaal: Adriafil Kimera (022) 10-11-11-12 bollen, haaknaald nr.
3,5.
U kunt ook de volgende garens van Adriafil gebruiken: Cheope,
Snappy Ball, Tintarella.
Stekenverhouding: 24 steken en 10 toeren in het netpatroon
gehaakt zijn 10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig
andere haaknaald.
Gebruikte steken:
Lossen, halve vaste, vasten, halve stokjes, stokjes, gekruiste
stokjes = 3 lossen, 1 stokje in de 2e vaste, 1 stokje in de 1e vaste,
*sla 1 steek over, 1 stokje in de volgende vaste, 1 stokje in de
overgeslagen steek, herhaal vanaf * en eindig met 1 stokje.
Netpatroon: 1e toer: 6 lossen, 1 vaste in de 4e steek, 3 lossen, 1
vasten in dezelfde steek, 5 lossen, *sla 3 steken over, 1 vaste in
de volgende steek, 3 lossen, 1 vaste in dezelfde steek, herhaal
vanaf * en eindig met 5 lossen en 1 vaste in de laatste steek.
2e toer: *5 lossen, 1 vaste in de 3e losse van de vorige toer, 3
lossen, 1 vaste in dezelfde steek, herhaal vanaf * en eindig met 1
stokje in de laatste steek.
3e toer: 6 lossen, 1 vaste in de 3e losse van de vorige toer, 3
lossen, 1 vaste in dezelfde steek, *5 lossen 1 vaste in de 3 e losse
van de vorige toer, 3 lossen, 1 vaste in dezelfde steek, herhaal
vanaf * en eindig 5 lossen en 1 vaste in de 3e losse van de vorige
toer. Herhaal de 2e en 3e toer. (zijn 5 toeren).
Waaierpatroon:
1e toer: haak 1 vaste in de eerste 4 vasten, *sla 3 steken over,
haak 7 stokjes in de volgende steek, sla 3 steken over, 1 vaste in
de volgende steek, herhaal vanaf * tot de laatste 7 steken, sla na
de laatste waaier 3 steken over en haak nog 4x1 vaste in de
laatste 4 steken.
2e toer: 1 keerlosse, haak 4x1 vaste in de eerste 4 steken, *haak
in elk van de 7 stokjes van de vorige toer (= waaier) 1 vaste in de
voorste lus, 1 vaste boven de vaste van de vorige toer, herhaal
vanaf * en eindig met 4x1 vaste in de laatste 4 steken.
3e toer: 3 lossen (= 1e stokje), 3x1 stokje in de eerste 3 steken, 1x4
stokjes in de volgende steek, sla 3 steken over, *1 vaste in de
achterste lus van de volgende steek, (= midden van de waaier), sla
3 steken over en haak 7 stokjes in de volgende vaste van de
vorige toer, herhaal vanaf * tot de laatste vaste van de vorige toer,
haak 4 stokjes in de laatste vaste en nog 3x1 stokje in de laatste 3
steken.
4e toer: 1 losse, 3x1 vaste in de eerste 3 steken, 4x1 vaste in de
voorste lus van de volgende 4 stokjes van de vorige toer, *1 vaste
boven de vaste, haak in elke stokje van de vorige toer (= waaier) 1
vaste in de voorste lus, 1 vaste boven de vaste van de vorige toer,
herhaal vanaf * tot de laatste vaste op de vaste, haak 4x1 vaste in
de volgende 4 stokjes en nog 3x1 vaste in de laatste 3 steken.
5e toer: 3 lossen, 3x1 stokje in de volgende 3 steken, *7 stokjes in
de vaste van de vorige toer, sla 3 steken over, 1 vaste in de
achterste lus van de volgende steek, herhaal vanaf * tot de laatste
waaier op de laatste vaste en haak nog 4x1 stokje in de laatste 4
steken.
6e toer: 1 keerlosse, 4x1 vaste in de eerste 4 steken, *haak in elk
van de 7 stokjes van de vorige toer (= waaier) 1 vaste in de
voorste lus, 1 vaste op de volgende vaste, herhaal vanaf * t/m de
laatste waaier en haak op de laatste 4 stokjes een vaste.
7e toer: 4x1 vaste in de volgende 4 steken, *haak 2x1 half stokje
op de volgende 2 steken in de achterste lus, 3x1 vaste op de
volgende 3 steken in de achterste lus, 2x1 half stokje in de
volgende 2 steken in de achterste lus, 1 stokje in de vaste van de
vorige toer, herhaal vanaf * t/m het laatste stokje en eindig met 4x1
vaste in de laatste 4 steken.
Rand: 1e toer: haak in elke steek vasten. (aantal is deelbaar door
6). Sluit de toer met een halve vaste. 2e toer: 1 losse, *2 steken
overslaan, 3 stokjes in de 3e steek. 3 lossen, 1 halve vaste in de 1e
losse, 3 stokjes in dezelfde steek, 2 steken overslaan, 1 vaste in
de volgende steek, herhaal vanaf * en sluit de toer met een halve
vaste.

Werkwijze:
Rugpand: Haak een ketting van 105-113-121-129 lossen + 1
keerlosse en haak hierop als volgt: 1e toer: vasten (zijn 105-113121-129 vasten).
2e toer: 1 keerlosse, 1 toer halve stokjes.
3e t/m 8e toer: haak de 6 toeren van het netpatroon.
9e toer: haak verdeeld over de vorige toer. 105-113-121-129
vasten. 10e toer: 1 toer gekruiste stokjes.
11e t/m 17e toer: haak de 7 toeren van het waaierpatroon.
18e toer: 1 toer gekruiste stokjes.
19 toer: 1 toer vasten. Herhaal de 3e t/m de 19e toer tot een totale
hoogte van ca. 60 cm. Haak voor een langer model nog toeren van
het netpatroon. Hecht af.
Voorpand: Haak deze zoals het rugpand tot een totale hoogte van
41 cm. Laat de middelste 12 steken onbewerkt en haak elke kant
apart verder. Minder voor de hals aan de halskant bij een totale
hoogte van 52 cm 1x5 steken en nog 3x5 en 1x4 steken in elke
volgende toer. Hecht bij dezelfde hoogte als het rugpand af. Doe
dit ook aan de andere kant.
Mouwen: Haak een ketting van 82-82-86-86 lossen en haak hier
op zoals bij het rug- en voorpand tot een totale hoogte van ca. 50
cm. Hecht af.
Afwerking: Sluit de schoudernaden. Zet de mouwen aan, het
midden van de mouw komt tegen de schoudernaad. Sluit de
mouw en zijnaden. Haak de rand langs de onderkant van de
panden, langs de mouwen en langs de hals van het voor- en
rugpand. Hecht de draden af.

D&R n° 66
ADRIAFIL Via Coriano 58 47924 Rimini Italy
Tel. +39 0541 383706 e-mail: contact@adriafil.com www.adriafil.com

Copyright © Adriafil All right reserved

