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MAAT:
ca. 90 x 120 cm
  

MATERIAAL
Schachenmayr Punto, bolletje van 50 g
Ca. 50 g ≈ 90 m
kl 00012 (natur)  9 bolletjes
kl 00070 (pesto)  3 bolletjes
kl 00067 (pfau)  3 bolletjes
kl 00045 (fuchsia)  3 bolletjes
kl 00069 (teal)  3 bolletjes
kl 00057 (royal)  3 bolletjes
kl 00035 (himbeere)  2 bolletjes

De etiketten controleren, alleen bolletjes van dezelfde 
kleurpartij gebruiken. De hoeveelheid garen kan van 
persoon tot persoon verschillen.

1 haaknaald 3,5 - 4,0 mm
1 borduurnaald

BASISTECHNIEK
Granny square: 4 lossen haken en deze met 1 halve vaste 
tot een ring sluiten. Dan verder in de rondte de 4 toeren 
van het haakschema haken; hierbij na elke toer de draad 
afknippen en door de halve vaste halen.

Kleurvolgorde A: lossenring en 1e toer in pesto, 2e toer in 
fuchsia, 3e toer in pfaul, 4e toer in natur.
Kleurvolgorde B: lossenring en 1e toer in fuchsia, 2e toer 
in teal, 3e toer in royal, 4e toer in natur.
Kleurvolgorde C: lossenring en 1e toer in himbeere, 2e 
toer in royal, 3e toer in pesto, 4e toer in natur.
Kleurvolgorde D: lossenring en 1e toer in royal, 2e toer in 
pfau, 3e toer in himbeere, 4e toer in natur.
Kleurvolgorde E: lossenring en 1e toer in teal, 2e toer in 
pesto, 3e toer in fuchsia, 4e toer in natur.
Kleurvolgorde F: lossenring en 1e toer in pfau, 2e toer in 
himbeere, 3e toer in teal, 4e toer in natur.
In het haakschema zijn de kleurwissels met grijs 
geaccentueerd.
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PROEFLAPJE 
1 granny square = 10 x 10 cm.

INSTRUCTIES
Volgens het schema in totaal 108 granny squares haken = 
elk 20 stuks in kleur volgorde A, C en E en elk 16 stuks 
in kleurvolgorde B, D en F. Alle draden afhechten en de 
motieven volgens het schema aan elkaar naaien. Hierbij de 
motieven met de goede zijde naar onder vlak tegen elkaar 
leggen, zodat de randen precies op elkaar aansluiten. De 
motieven met overhandse steken aan elkaar naaien, hierbij 
telkens door het aan de voorzijde zichtbare deel van alle 
steken insteken. U kunt de blokken op deze manier ook 
aan elkaar haken. Daarna de rand haken.

Rand : 
n toeren in de rondte haken.
1e toer, natur:  vasten haken, hierbij boven elk stokje 1 vaste 
haken, om de 2 lossen tussen de stokjesgroepen telkens 1 
vaste en in de hoeken steeds 4 vasten haken.
2e toer, natur: vasten haken, hierbij in de hoeken boven de 
2e en de 3e vaste elk 2 vasten haken. Het stekenaantal is na 
deze toer deelbaar door 4.
3e toer, pfau: * 1 vaste, met 5 lossen 3 vasten van de vorige 
toer overslaan, vanaf * steeds herhalen.
4e toer, fuchsia: in de middelste st. van de 3 overgeslagen 
vasten insteken en de draad doorhalen, * 2 lossen onder 
de lossenboog haken, bij de volgende losse ook de 
lossenboog mee vasthaken en dan nog 3 lossen haken. 
Daarna de haaknld. uit de st. halen, in de middelste van 
de volgende 3 overgeslagen vasten insteken en de st. van 
achter uit doorhalen, zodat er een koordeffect ontstaat, 
vanaf * steeds herhalen.

AFWERKING
Draden instoppen. plaid spannen, vochtig maken en laten
drogen.

Lees ook de gebruikersvoorwaarden van deze instructies op onze website.
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ABRÉVIATIONS
col.  = coloris 
m.   = maille
rg   = rang 
rgs   = rangs

Verklaring tekens

= 1 halve vaste

= 1 losse

= 1 stokje

= 4 samen afgehaakte stokjes

Indeling granny squaresHaakschema granny square

Lees ook de gebruikersvoorwaarden van deze instructies op onze website.
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