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S9410

haken

heel simpel

AFMETING
breedte ca. 43,5 cm, lengte ca. 31 cm

MATERIAAL
Schachenmayr Catania, bolletje van 50 g
ca 50 g = 125 m

Voor 2 placemats:
kl 00110 (zwart)  4 bolletjes
kl 00106 (wit)  3 bolletjes

1 haaknld 3,5 mm
1 borduurnaald

PROEFLAPJE
Vasten: 20 s en 28 rijen = 10 x 10 cm.
Als het proeflapje van onze gegevens af-
wijkt, dan met een dikkere of dunnere 
naald werken.

BASISTECHNIEKEN
Basispatroon: aantal steken deelbaar door 
6 + 1 + 1 keer-ls 
Vasten haken, daarbij steeds aan het begin 
van de rij met 1 keer-ls beginnen en de 1e vs 
in de laatste s van de vorige rij haken.
1e tot 6e rij: vs haken.
7e rij = kleur wisselen: 1 vs, de volgende 
vs 2 rijen dieper insteken, dan na elkaar de 
vs 3, 4, 5, 6 rijen dieper insteken. Vanaf  
steeds herhalen, eindig met 1 vs.
8e tot 12e rij: vs haken.
13e rij = kleur wisselen:  1 vs, de volgen-
de vs 6 rijen dieper insteken, dan na elkaar 
de vs 5, 4, 3, 2 rijen dieper insteken. Vanaf 
 steeds herhalen, eindig met 1 vs.
De 2e tot 13e rij steeds herhalen.

Kreeftsteken: vs van links naar rechts ha-
ken.
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Volgorde van kleuren: 
Placemat 1 : 6 rijen met wit, 6 rijen met 
zwart 
Deze 12 rijen steeds herhalen.
Placemat 2: 6 rijen met zwart en 6 rijen 
met wit 
Deze 12 rijen steeds herhalen.

INSTRUCTIES
Placemat 1: 86 ls met wit opzetten, in de 
2e ls vanaf de naald de 1e vs haken = 85 s 
In basispatroon volgens de volgorde van 
kleuren haken. Na 85 rijen is de placemat-
klaar.
Totale lengte = ca. 30 cm.
Placemat: met zwart 86 ls opzetten en und 
net als placemat 1 haken.
 
AFWERKING
Bij placemat 1 met zwart en placemat 2 
met wit rondom 1 t vs en 1 t kreeftsteken 
haken.
Met de borduurnaald alle draden instop-
pen.

AFKORTINGEN
hvs = halve vaste(n)
kl = kleur
ls = losse(n)
vs = vaste(n)
st = stokje(s)
t = toer(en)
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