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Maten: S – M - L - XL
Beginner
Materiaal: Adriafil SoleLuna geel (22) 4-5-5-6 bollen,
haaknaald nr.4 en nr.3.
Stekenverhouding: 24 steken en 6 toeren in patroonsteek
gehaakt zijn 10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien
nodig andere haaknaald.
Gebruikte steken:
Lossen, vasten, stokjes, nop, een nop bestaat uit 3 samen
gehaakte stokjes (zijn 4 lussen op de haaknaald samen
afhaken).
Patroonsteek: 1e toer (noppentoer): begin in de 6e losse
vanaf de haaknaald, haak hierin een nop, 2 lossen, sla 2
lossen over, 1 nop in de volgende steek, herhaal vanaf *
eindig met 1 losse en 1 stokje in de laatste steek. Elke
volgende heengaande noppentoer beginnen met 4 lossen
in plaats van de 6 lossen.
2e toer (teruggaande toer): 2 lossen, 1 vaste in de laatste
losse van de vorige toer,*2 lossen, 1 vaste in de 2
lossenruimte, herhaal vanaf * en eindig met 1 vaste in de
3e beginlosse van de vorige toer.
3e toer (heengaande toer): 4 lossen, *1 nop in de volgende
2 lossenboog van de vorige toer, 2 lossen, herhaal vanaf *
en eindig met 1 losse en 1 stokje in de laatste steek.
4e toer: Herhaal 2e toer.
Herhaal steeds de 3e en de 4e toer.
Werkwijze:
Rugpand: Haak met haaknaald nr. 4 een ketting van 84-96108-120 lossen en haak hierop volgens de patroonsteek.
(zijn 27-31-35-39 noppen) en haak tot een hoogte van 3133-35-37 cm. Minder voor de armsgaten aan beide kanten
4-4-5-5x1 nop. Maak de mindering in de teruggaande toer
als volgt: haak de toer uit tot voor de laatste nop, haak 1
vaste in het stokje na de nop. Keer en haak in patroon
(heengaande toer) tot er 25-29-33-37 noppen gehaakt zijn,
haak dan 1 losse, 1 stokje op het volgende stokje (= het
stokje naast de nop). Er zijn na alle minderingen nog 1923-25-29 noppen. Hecht af. Haak voor de schouderbanden
aan de rechterkant van het pand 6 noppen, keer en haak
de toer uit. Minder nu aan het einde van de noppentoer 3x1
nop. (zijn nog 3 noppen). Hecht bij een totale hoogte van
51-53-55-57 cm af. Haak de linkerkant in spiegelbeeld.
Voorpand: Haak deze zoals het rugpand tot een totale
hoogte van 31-33-35-37 cm. Minder de armsgaten zoals
het rugpand. Minder tegelijker tijd voor de V-hals 7-7-8-8x1
nop als volgt: haak in de heengaande toer 12-14-16-18
noppen, keer, haak de toer uit en maak de mindering voor
het armsgat. Haak na alle minderingen over de overige 3
noppen tot dezelfde hoogte als het rugpand.
Afwerking: Sluit de schoudernaden. Haak langs de V-hals
en de hals van het rugpand 1 toer vasten met haaknaald
nr.4 en nog 1 toer vasten met haaknaald nr. 3. Sluit deze
en elke volgende toeren met een halve vaste. Haak in elke
toer onder in de V-hals 3 steken samen. (let hierbij op de
juiste afmeting). Sluit de zijnaden. Haak langs de
armsgaten 1 toer vasten met haaknaald nr.4 en nog 1 toer
vasten met haaknaald nr. 3. Hecht af. Haak met haaknaald
nr. 4 langs de onderkant van de panden 168-192-216-240
vasten. Haak met haaknaald nr. 3 hierop volgens het
telpatroon. Hecht de draden af.
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