
WERKBESCHRIJVING - Pip Sloffen

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van CraftKitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming 
is niet toegestaan. CraftKitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

IMarianne: “Ik heb het al eerder gezegd, maar wat is het internet toch een fantastische bron van inspiratie!
Toen ik deze slofjes voorbij zag komen, wist ik meteen dat ik die ook wilde maken, en wel in een Pip Studio versie.
Ze passen prachtig bij het tunisch gehaakte krukhoesje en -kussen, die ik eerder maakte, zitten heerlijk en zijn ook nog 
eens heel snel te maken!”

Benodigdheden:

Durable Cosy, lichtroze, kleur 204 (2 bollen);
Durable Coral, kleuren wit (310), fuchsia (236), lichtgroen (2158);
Breinaalden 6 mm;
Gewone haaknaald, 3,5 mm;
Anti-slip vloeistof (ABS Latex-Regia)
Schaar, naald, garen.

Zoals in het patroon aangegeven, maakte ik een proeflapje om het juiste aantal steken en toeren voor mijn schoenmaat 
te weten, en zette 27 steken op. Dit pas je natuurlijk aan naar jouw eigen schoenmaat. Toevalligerwijs moest ik voor mijn 
maat ook exact 27 toeren breien (steeds alleen maar recht), voordat ik aan de minderingen begon.

De volgende naald brei je de 1e steek recht en vervolgens alle steken 2-aan-2 recht samen, in mijn geval betekende dit dat 
ik nog 14 steken overhad. Vervolgens breide ik 3 naalden recht en deed toen de laatste minderingen: ik breide 5 steken 
recht, breide de volgende 2 steken samen en herhaalde dat nog één keer, waardoor ik toen nog 12 steken overhad. Deze 
breide ik allemaal nog 1 naald recht en in de volgende naald breide ik ze 2-aan-2 recht samen. 

Door de 6 overgebleven steken haalde ik met de stopnaald een lange draad, die ik meteen gebruikte om de naad vanaf de 
teen naar bovenop mijn voet dicht te naaien (ongeveer 10 cm).

Als laatste vouwde ik de onderkant (opzetrand) dubbel (hielnaad), naaide deze dicht en voilá: eerste slofje klaar!
Vanzelfsprekend maak je nummer twee op precies dezelfde manier.
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Langs de open bovenkant van de slofjes haakte ik een klein randje met de fuchsia katoen: hecht aan, 1 losse (= 1e vaste), 1 
losse, 1 vaste. Herhaal totdat je helemaal rond bent; hecht netjes af.
 
Tipje: in de rechte lap breide ik telkens de 1e steek niet, maar nam deze - ongebreid - over op mijn andere pen. Bij het 
omhaken met de fuchsia Durable bleek dit heel handig: in de ruimte tussen twee "bobbeltjes" haakte ik steeds een vaste.

Van de roosjes die ik ook voor het krukhoesje haakte, maakte ik er voor elk slofje 3 en naaide deze op de bovenkant vast. 
Het bloemetje dat het dichtst bij de teen zit, verdoezelt mooi de overgang van - in mijn geval - 27 steken naar 14 ......

De roosjes haak je als volgt:

Met de fuchsia Durable Coral haak je 5 lossen; met een halve vaste in de eerste losse maakt je een cirkel/ring.
In de ring haak je 1 bobble (= zelfde steek als je voor de nopjes maakte, dus 9 lussen op je naald, in één keer draad daar 
doorheen, afsluiten met een halve vaste), 3 lossen, halve vaste in de cirkel. Dit herhaal je nog 2 keer, zodat je in totaal 3 
bobbles in je cirkel hebt. Laat lánge afwerkdraden zitten, daarmee naai je straks de bloemetjes en blaadjes op je slofjes.

Voor het blaadje, hecht je met lichtgroen met een halve vaste aan in de ring met de roze bloem-bobbles. Haak 7 lossen. In 
de 2e losse vanaf je naald haak je een halve vaste, en vervolgens in elke steek: vaste, half stokje, stokje, half stokje, vaste. 
Aan de àndere kant van de lossen haak je: vaste, half stokje, stokje, half stokje, vaste, halve vaste. Blaadje klaar; laat 
lange draden om het vastnaaien makkelijker te maken.

Voor de veiligheid bracht ik wat anti-slip aan op de zool - superhandig met dit spul, en zó leuk om te doen. En toen waren 
ze echt klaar om te dragen: ik ben er blij mee!

Veel m/haakplezier!

Marianne xx
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