
Werkbeschrijving - Gehaakte espadrilles

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.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vindt je op CraftKitchen.nl.

We zitten midden in de zomer en wat hebben we een topzomer. Een paar extra slippers kan 
iedereen wel gebruiken met dit weer en wat is dan leuker dan ze zelf maken!

Iedereen kent het wel dat je net niet de kleur of de juiste soort slipper bij je outfit kan vinden. Met de 
espadrilles van Prym is dit verleden tijd. Je kan een slipper of schoen helemaal in je eige stijl maken. Het 
is heel eenvoudig en wij helpen je alvast op weg met deze gehaakte / gebreide slipper variant!  

Benodigde materialen
- Durable Coral 010.6 in de kleur 2235 (1 á 2 bollen)
- Prym Haaknaald 022.195340
- Prym breimolen 022.624145
- Prym espadrilles zolen 
  (Maat 36 t/m 42 033.975100 t/m 033.975106)
- Prym stopnaalden 022.124662
- Prym glaskopspelden 022.029153

Afkortingen
- L = losse  - V = vasten  - Keerl. = keerlosse  

Hiel
Haak na elke toer een losse (keerlosse)

1 t/m 3e toer; 58 V
4e toer; eerste en laatste 2 steken samen haken, in totaal 56 V
5e toer; 56 V
6e toer; eerste en laatste 2 steken samen haken, in totaal 54 V
7e toer; 54 V
8e toer; eerste 2 steken samen haken, 19 V, 2 steken samen haken, 8 v, 2 steken samen haken, 19 V,
            laatste 2 steken samen haken, in totaal 50 v
9e toer; 50 V
10e toer; 19 V, 2 steken samen haken, 8 V, 2 steken samen haken, 19 V, in totaal 48 V
11e toer; eerste en laatste 2 steken samen haken, in totaal 46 V
12e toer; eerste 2 steken samen haken, 15 V, 2 steken samen haken, 8 V, 2 steken samen haken, 15 V
              laatste 2 steken samen haken, in totaal 42 V
13e toer; eerste en laatste 2 steken samen haken, in totaal 40 V
14e toer; eerste 2 steken samen haken, 12 V, 2 steken samen haken, 8 V, 2 steken samen haken, 12 V
              laatste 2 steken samen haken, in totaal 36 V
15e toer; eerste en laatste 2 steken samen haken, in totaal 34 V
16e toer; 2 steken samen haken, 2 steken samen haken, 26 V, 2 steken samen haken, 2 steken samen
              haken, in totaal 30 V
17e toer; 2 steken samen haken, 2 steken samen haken, 22 V, 2 steken samen haken, 2 steken samen
              haken, in totaal 26 V
18e toer; 2 steken samen haken, 2 steken samen haken, 18 V, 2 steken samen haken, 2 steken samen
              haken, in totaal 22 V
19e toer; 2 steken samen haken, 18 V, 2 steken samen haken, in totaal 20 V
20e toer; 2 steken samen haken, 16 V, 2 steken samen haken, in totaal 18 V
21e toer; 2 steken samen haken, 14 V, 2 steken samen haken, in totaal 16 V
22e toer; 2 steken samen haken, 12 v, 2 steken samen haken, in totaal 14 V
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23e toer; 14 V
24e toer; 2 steken samen haken, 10 V, 2 steken samen haken, in totaal 12 V
25e toer; 2 steken samen haken, 8 V, 2 steken samen haken, in totaal 10 V
26e toer; 10 V
27e toer; 2 steken samen haken, 6 V, 2 steken samen haken, in totaal 8 V
28e toer; 2 steken samen haken, 4 V, 2 steken samen haken, in totaal 6 V
29e toer; Haak alle overige steken samen, in totaal 3 V

Haak als laatste, om de hiel af te werken, over de bovenkant van links naar rechts de kreeftensteek

Voor het lusje haak je 3 L + 1 Keerl. Haak 15 toeren van 3 V. Vouw het lusje dubbel en zet het vast aan de 
hiel. Zet nu de hiel met naald en Durable Coral met een festonsteek vast aan de zool. Voer deze 
festonsteek door langs de hele rand van de zool. Tip; zet de hiel eerst vast met spelden voordat je hem 
vast naait. Zie onderstaande afbeeldingen.

Teenstukje 
Haak 2 L + 1 Keerl. Haak 15 toeren van 2 V. Vouw het lusje dubbel en zet het vast op de zool

Band
Brei een stuk van 175cm op de Prym breimolen. Werk de uiteinden netjes af en haal de band door het 
teenstukje. Zet de band zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van de zool vast. Zie 
onderstaande afbeeldingen.

  

Als laatste haal je het band kruislings door lus op de hiel. De slippers zijn klaar om te dragen! 
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