PAPUA GAREN
“LEA” JURKJE
4e toer: haak op elke steek een stokje, = 85-9199 stokjes.
Herhaal de 2e t/m 4e toer.
Werkwijze:
Rug- of voorpand: Haak een onderrand zoals
boven staat beschreven. Haak na de laatste toer
verder in patroonsteek, begin na de kantsteken
bij A-B-C op de teltekening. Minder voor de taille
6x1 steek aan beide kanten van elke 3e toer.
Meerder vanaf 37 cm hoogte 2x1 steek aan
beide kanten van elke 8e toer. Kant bij 58 cm
hoogte voor de armsgaten 1x2 steken af. Kant
nog 8-9-11x1 steek af aan beide kanten van
maat 1: elke 3e toer, maat 2: afwisselend 2e en
3e toer, maat 3: 3e toer. Laat voor de hals bij 72
cm hoogte de middelste 21-25-29 steken
onbewerkt en haak beide kanten apart verder.
Minder aan de halskant nog 2x10 steken in elke
toer.

Maten: S – M – L

Afwerking: Sluit de zijnaden. Aanhechten aan
de rechter punt van de achterhals. Haak langs
de achterhals ca. 67-71-75 vasten, voor de
schouder 14 lossen, langs de voorhals 67-71-75
vasten en 14 lossen voor de andere schouder.
Haak op alle steken 2 toeren stokjes, hierbij in
de 2e toer verdeeld 6x2 steken samen afhaken.

Materiaal: Adriafil Papua (68) 10-11-12 bollen,
haaknaald nr. 4
Stekenverhouding: 18 steken en ca. 11 toeren
in patroonsteek gehaakt, zijn 10x10 cm.
Controleer dit en gebruik indien nodig een
andere haaknaald.
Gebruikte steken:
Patroonsteek: haak volgens teltekening. o =
losse, = stokje, I = vaste. Haak 1x de 1e t/m 3e
toer en herhaal daarna steeds de 2e en 3e toer.
Onderrand: Haak 85-91-99 lossen en haak
hierop 85-91-99 vasten..
1e toer: 2 lossen voor het keren en haak op elke
vaste een stokje, het eerste stokje vervangen
door 3 lossen.
2e toer: *33 lossen, 1 stokje overslaan, 1 vaste
op het volgende stokje, herhaal vanaf *, eindig
met 17 lossen.
3e toer: 1 losse, *1 vaste op de 17e losse van de
volgende lus met lossen, 1 losse, herhaal vanaf
*.
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