WERKBESCHRIJVING - Baby Cocon Slaapzak
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Een heerlijke warme slaapzak voor een baby van 0 tot 3 maanden. Door het gebruik van Durable velvet is hij heerlijk
zacht en heeft een luxe uitstraling. Hier wil elke baby wel een dutje in doen. Heel leuk om te maken maar nog leuker om
cadeau te geven.
Benodigdheden
Durable Velvet, art. 010.88 kleur 2212 Linen (3 bollen)
Durable Knoop Knuffel mij 30mm, art. 020.1137 (6 stuks)
Haaknaald nr. 3,5
Stopnaald
Schaar
Gebruikte steken en afkortingen
l
losse
hv
halve vaste
v
vaste
st
stokje
Werkbeschrijving

Toer 1: Begin met een magische ring. Haak 3 l, 11 st en sluit met een hv. De eerste 3 l, tellen als 1 st. (12)
Toer 2: 3 l, 1 st in de hv. 2 st in alle overige steken. Sluit met een hv. (24)
Toer 3: 3 l, in elke 2de steek 2 st, sluit met een hv (36)
Toer 4: 3 l, 1 st, in elke 3de steek 2 st, sluit met een hv (48)
Toer 5: 3 l, 2 st, in elke 4de steek 2 st, sluit met een hv (60)
Toer 6: 3 l, 3 st, in elke 5de steek 2 st, sluit met een hv (72)
Toer 7: 3 l, 4 st, in elke 6de steek 2 st, Sluit met een hv (84)
Toer 8: 3 l, 5 st, in elke 7de steek 2 st, sluit met een hv (96) Je rondje heeft nu een doorsnee van ongeveer 19 cm. Vanaf
nu gaan we niet meer rond haken maar in rijen. Na elke rij keer je je werk.
Toer 9: Houdt de goede kant voor en haak 9 l, 1 st in de 4 l vanaf de haaknaald. De eerste 3 l tellen als 1 st. in elke l, 1 st.
(foto 1) Haak in alle overige steken 1 st (103)
Toer 10: 3 l, in elke steek 1 st, maar stop 5 stokjes voor het einde. Haak nu 3 l, sla 3 st over, 2st.
Toer 11: 3 l, 1 st, 3 st in de 3 l, in elke steek 1 st.
Toer 12 t/m 18: 3 l, in elke steek 1 st.
Toer 19: 3 l, 1 st, 3 l, sla 3 st over, in elke steek 1 st.
Toer 20: 3 l, in elke steek 1 st, 3 st in de 3 l, 2 st.
Toer 21 t/m 27: 3 l, in elke steek 1 st.
Toer 28: Herhaal rij 10.
Toer 29: Herhaal rij 11.
Toer 30 t/m 36: 3 l, in elke steek 1 st.
Toer 37: Herhaal rij 19.
Toer 38: 3 l , in elke st 1 st, 3 st in de 3 l, 2 st. Haak nu een rij vaste naar beneden langs de rij met knoopsgaten. Haak in
ieder st, 2 v. eindig met een hv en hecht af.
Toer 39: We gaan verder met het haken van de flap. Tel vanaf de rij met knoopsgaten 48 st en hecht aan. 3 l, in elke steek
1 st, stop 7 st voor het einde van de rij. (48)
Toer 40 t/m 55: 3 l, haak in elk steek een 1 st.
Toer 56: 3 l, haak 31 st, 3 l, sla 3 st over, 8 st, 3 l, sla 3 st over, 2 st.
Toer 57: 3 l, in elke steek 1 st, 3 st in de 3 l.
Haak nog een rij vasten langs de flap en naai de knopen vast.
Veel plezier met het haken van deze cocon!

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Debbie Vermeulen in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en
bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

