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Design: Arne & Carlos

AFMETING
Breedte:
Hoogte:

ca. 24 cm
ca. 16 cm

MATERIAAL
Schachenmayr Catania Denim, bolletje van 50 g
ca. 50 g = 125 m
kl 00152 (jeans)
1 bolletje		
kl 00171 (reseda)
1 bolletje
Schachenmayr Catania, bolletje van 50 g
ca. 50 g = 125 m
kl 00256 (himbeer)
1 bolletje
kl 00393 (graphit)
1 bolletje
kl 00244 (agave)
1 bolletje
Schachenmayr Catania Color, bolletje van 50 g
ca. 50 g = 125 m
kl 00223 (safari mouliné) 1 bolletje
De etiketten controleren, alleen bolletjes van dezelfde kleurpartij gebruiken (de kleurnamen staan op het etiket).
De hoeveelheid garen kan van persoon tot persoon verschillen.
1 haaknld 2,5 mm
1 rits, in het grijs, lengte: 24 cm
1 borduurnaald

1 rij Agave
2 rijen Safari mouliné
2 rijen Graphit
2 rijen Himbeer
2 rijen Reseda
2 rijen Jeans
2 rijen Agave
2 rijen Safari mouliné
1 rij Graphit
= 16 rijen
INSTRUCTIES
Voorkant
Met Agave 71 ls + 1 keer-ls als vervanging voor de 1e vs haken. Dan volgens het haakschema in de aangegeven kleurvolgorde haken.
Na 16 rijen eindigen.
Totale lengte = ca 16 cm.
Achterkant
Net als de voorkant haken, maar de ketting ls komt te vervallen, maar voor de 1e rij direct bij de ketting ls van de
voorkant haken.
AFWERKING
Deel spannen, vochtig maken en laten drogen.

PROEFLAPJE
Fantasiepatroon: 29 s en 10 rijen = 10 x 10 cm
BASISTECHNIEKEN
Fantasiepatroon:
Aantal s deelbaar door 10 + 1 s
In rijen volgens haakschema haken.
De 11 s van het patroongedeelte (= pg) haken, het pg van
10 s steeds herhalen, dan de 10 s na het pg haken.
De 1e tot 6e rij 1x haken, dan de 3e tot 6e rij herhalen.
Voor een beter overzicht zijn de toeren afwisselen met
blauw en zwart getekend.

Zijnaden sluiten. De rits bij de bovenrand vastnaaien.
Met de borduurnaald alle draden instoppen.
AFKORTINGEN
vs
= vaste(n)
hvs
= halve vaste(n)
ls
= losse(n)
s
= steek (steken)
R
= rij(en)
st
= stokje(s)

VOLGORDE VAN KLEUREN

Lees ook de gebruikersvoorwaarden van deze
instructies op onze website.
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Haakschema

pg = 10 s

Uitleg tekentjes
		
= 1 ls
		

= 1 dubbel stokje (dbst)

		

= 1 vs

		

= 1 vs, maar 1 rij lager insteken

= 6 dbst in 1 steek
= 6 dbst samen doorhalen

Lees ook de gebruikersvoorwaarden van deze
instructies op onze website.
© Copyright MEZ GmbH., 2020.
MEZ GmbH · Hauptstraße 78 · D-79336 Herbolzheim, Germany · www.schachenmayr.com

3/3

