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Marianne: “Wat was dit een tof project om te maken! Een lekkere, warme jas voor leuke&lieve Joep, gehaakt met het fijne 
Durable Cosy.

En gewoon omdat het leuk leek, ontwierp ik bijpassende polswarmers voor Joep’s baasje, Vera. Chique stel zo samen, 
toch?”

Benodigdheden:
Durable Cosy, in de kleuren 
- 3 bollen Charcoal 2237
- 2 bollen Ochre 2182 
- 2 bollen Light Grey 2231
- Haaknaald 6 mm;
- 2 grote knopen
- Klittenband ca  40 cm
- Patroontekenpapier
- Dik (post) inpakpapier;
- potlood, centimeter, schaar, stopnaald, naald&draad.

Gebruikte steken:
Losse
Halve vaste
Vaste
Half stokje
Stokje
Dubbel stokje

Speciale steken:
Reliëfstokje voorom: je draad gaat eenmaal om de naald, je steekt je naald precies in de ruimte vóór de steek waar je 
omheen wilt haken (van voor naar achter), je naald komt achter de steek langs weer naar de voorkant van je werk, je 
maakt een omslag, haalt de draad op, (trekt deze ahw achter de steek om weer naar voren), maakt een omslag, haalt de 
draad door twee lussen op de naald, maakt nog een omslag, haalt de draad door de twee laatste lussen op de naald: 
reliëf stokje voorom gemaakt.

Reliëfstokje achterom: je draad gaat eenmaal om de naald, je steekt je naald precies in de ruimte vóór de steek waar 
je omheen wilt haken (van achter naar voor), je naald komt voor de steek langs weer naar de achterkant van je werk, je 
maakt een omslag, haalt de draad op, (trekt deze ahw voor de steek om weer naar achteren), maakt een omslag, haalt de 
draad door twee lussen op de naald, maakt nog een omslag, haalt de draad door de twee laatste lussen op de naald: 
reliëf stokje achterom gemaakt.

Tips:
Eerlijk gezegd koos ik niet voor het meest eenvoudige patroon, maar ben wel enorm in m’n sas met hoe het uitpakte.
Voor alle duidelijkheid, en om het je makkelijker te maken, beschrijf ik in het patroon per toer precies wat ik deed. En 
mocht je een iets minder ervaren haakster zijn: je kunt de jas/polswarmers natuurlijk ook in één kleur, en/of gehaakt in 
een “gewone” stokjes steek maken --> dat wordt óók superleuk! Je hoeft dan - in het geval van de jas - alleen te letten op 
de plaatsen waar gemeerderd en geminderd wordt.
De zgn ‘mandensteek’ waarin de jas en polswarmers gehaakt zijn, gaat uit van telkens 3 stokjes die je in reliëf haakt 
(1 reliëf stokje om elk van de volgende 3 steken - de ene set van 3 stokjes ‘voorom’ de steken, de volgende 3 ‘achterom’ 
en zo verder).
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Je begint in principe iedere toer met 2 lossen (deze tellen als 1 stokje), en haakt dus niet in het eerste stokje van de 
nieuwe toer (het laatste stokje van de vorige toer); je eindigt telkens met 3 reliëf stokjes PLUS een stokje in de 
2-lossenboog van de vorige toer (= de ruimte ná het laatste relëfstokje en vóór de 2 lossen van de vorige toer).
Het aantal steken is altijd deelbaar door 3 + 1 voor de opzetketting; zo kun je jouw jas/polswarmers groter/kleiner maken.

Voor Joep’s Jas en Vera’s Polswarmers wissel je om de twee toeren van kleur (charcoal, ochre en light grey) - de 
kleurwissel, alsook met welk reliëfstokje je de toer begint en eindigt (“voorom” of “achterom”) is per toer steeds in het 
patroon aangegeven.

Een laatste tip: om het patroon lekker in de vingers te krijgen, is het een een goed idee om met de polswarmers te 
beginnen. Deze kun je vinden op pagina 8.

Werkbeschrijving Joep’s Jas
Patroon(tekening) maken:
Deze werkbeschrijving voor een genaaide hondenjas hielp mij zeer bij het maken van het (haak)patroon voor Joep’s Jas. 

Meten is weten, dus daar begin je mee.
Je meet:
1. om de hals, net onder het riempje;
2. van de hals, net onder het riempje, naar beneden, tot ongeveer de bovenkant van de voorpoot;
3. van het punt net onder het riempje, over de lengte van de rug, tot net een stukje boven de staart;
4. om het lijfje/de buik, zo’n 10 cm vanaf de voorpoten.
 
Omdat Joep niet bij mij woont en ik dus niet heel makkelijk steeds even kon checken of ik qua maat nog op de goede weg 
zat, vond ik het handig om een patroon te tekenen. Dat deed ik eerst m.b.v. het ruitjes-patroon papier en daarna trok ik 
het over op steviger papier, knipte deze dubbel uit en plakte boven- en onderkant op elkaar vast met plakband. 
De stevige versie gebruikte ik als ‘doorpas’ voor Joep - de paar aanpassingen waren toen snel gemaakt/bijgeknipt.
Als je papieren patroon klaar is, is het zaak om eerst een proeflapje te haken, zodat je op basis daarvan kunt bepalen 
hoeveel steken (breedte) en hoeveel toeren (hoogte/lengte) je nodig hebt in jouw specifieke geval.
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Haakpatroon Joep's Jas:
We gaan uit van Joep's maten:
1.  Om de hals: ca 40 cm (inclusief een forse overslag voor de knopen);
2.  Van de hals naar bovenkant voorpoot: 9 cm (12 inclusief rand);
3.  Lengte van de rug: 27 cm (28,5 cm inclusief rand);
4.  Breedte van de jas, breedste stuk:  28 cm (31 cm inclusief rand);
5.  Band (die onder de buik door gaat): 14 cm (lengte) x 10 cm (breedte).

1.  Met Light grey: 
25 lossen (= deelbaar door 3 plus 1 voor opzetketting); in de 4e losse vanaf de naald: 1 stokje, 
plus 1 stokje in elke volgende losse tot eind; keer je werk;

2.  Met Light grey - meerdering:
5 lossen, in de 4e losse vanaf de naald: 1 stokje; 1 stokje in elk van de volgende 2 steken: * 3 reliëf stokjes voorom, 3 reliëf 
stokjes achterom **; herhaal van * tot ** en eindig deze toer met 3 reliëf stokjes achterom; haak 1 stokje in de 
2-lossenboog/ruimte (tussen de steek waaom je het laatste reliëf stokje hebt gehaakt en de beginlossen van de vorige 
toer); wissel van kleur, hecht light grey af, keer je werk;

3.  Met Charcoal - meerdering:
5 lossen, in de 4e losse vanaf de naald: 1 stokje; 1 stokje in elk van de volgende 2 steken: * 3 reliëf stokjes achterom, 
3 reliëf stokjes achterom **; herhaal van * tot ** en eindig met 3 reliëf stokjes achterom; haak 1 stokje in de 
2-lossenboog/ruimte; keer je werk;

4.  Met Charcoal - meerdering:
5 lossen, in de 4e losse vanaf de naald: 1 stokje; 1 stokje in elk van de volgende 2 steken: * 3 reliëf stokjes voorom, 
3 reliëf stokjes achterom **; herhaal van * tot ** en eindig deze toer met 3 reliëf stokjes achterom; haak 1 stokje in de 
2-lossenboog/ruimte; wissel van kleur, hecht charcoal af, keer je werk;

5.  Met Ochre - voorlopig laatste meerdering:
5 lossen, in de 4e losse vanaf de naald: 1 stokje; 1 stokje in elk van de volgende 2 steken: * 3 reliëf stokjes voorom, 
3 reliëf stokjes achterom **; herhaal van * tot ** en eindig deze toer met 3 reliëf stokjes voorom; haak 1 stokje in de 
2-lossenboog/ruimte; keer je werk;

6.  Met Ochre: 2 lossen (deze tellen als het 1ste stokje, je haakt niet in/om het ‘echte’ 1e stokje van deze toer, 
dat het laatste stokje van de vorige toer is); * 3 reliëf stokjes voorom, 3 reliëf stokjes achterom **; herhaal van * tot ** 
en eindig deze toer met 3 reliëf stokjes achterom; haak 1 stokje in de 2-lossenboog/ruimte; wissel van kleur, hecht ochre 
af, keer je werk;

7.  Met Light grey: 2 lossen (deze tellen als het 1ste stokje); * 3 reliëf stokjes voorom, 3 reliëf stokjes achterom **; 
herhaal van * tot ** en eindig deze toer met 3 reliëf stokjes achterom; haak 1 stokje in de 2-lossenboog/ruimte; keer je 
werk;

8.  Met Light grey: 2 lossen, * 3 reliëf stokjes voorom, 3 reliëf stokjes achterom **; herhaal van * tot ** en eindig deze 
toer met 3 reliëf stokjes achterom; haak 1 stokje in de 2-lossenboog/ruimte; wissel van kleur, hecht light grey af, keer je 
werk;
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9:  Met Charcoal: 2 lossen, * 3 reliëf stokjes achterom, 3 reliëf stokjes voorom **; herhaal van * tot ** en eindig met 3 
reliëf stokjes voorom; haak 1 stokje in de 2-lossenboog/ruimte; keer je werk;

Vanaf hier is de routine denk ik duidelijk; ik volsta daarom met het aangeven van de kleur van de toer, plus of de eerste 
en laatste 3 reliëf stokjes voorom of achterom gehaakt worden (vergeet niet de 2 lossen + het laatste gewone stokje aan 
het begin en einde van elke toer).

10: Met Charcoal: achterom ... voorom;

11: Met Ochre: achterom ... voorom;

12: Met Ochre: voorom ... achterom;

13: Met Light grey: voorom ... achterom;

14: Met Light grey: voorom ... achterom;

15: Met Charcoal: achterom ... voorom;

16: Met Charcoal: achterom ... voorom;

17: Met Ochre: achterom ... voorom;

18: Met Ochre: voorom ... achterom;

19: Met Light grey: voorom ... achterom;

20: Met Light grey: voorom ... achterom;

21: Met Charcoal: achterom ... voorom;

22: Met Charcoal: achterom ... voorom;

23: Met Ochre: achterom ... voorom;

24: Met Ochre - mindering:
2 lossen, * 3 reliëf stokjes achterom, 3 reliëf stokjes voorom **; herhaal van * tot ** en eindig met 3 reliëf stokjes voorom 
om de stokjes van de op één na laatste set van 3 stokjes (de laatste set van 3 laten we onbewerkt); haak 1 stokje in het 
volgende stokje; wissel van kleur, hecht ochre af, keer je werk;

25: Met Light grey - mindering, plus start van de hals:
2 lossen, 3 reliëf stokjes achterom, 3 reliëf stokjes voorom, 3 reliëf stokjes achterom, 3 reliëf stokjes voorom; laat de rest 
van de steken van deze toer onbewerkt; keer je werk;

26: Met Light grey: 2 lossen, 2 reliëf stokjes achterom, 3 reliëf stokjes voorom, 3 reliëf stokjes achterom, 3 reliëf stokjes 
voorom; 1 stokje in 2-lossenboog/ruimte; wissel van kleur, hecht Light grey af, keer je werk;
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27: met charcoal: 2 lossen, 3 reliëf stokjes voorom, 3 achterom, 3 voorom, 2 achterom (mindering); keer je werk;

28: met charcoal: 2 lossen, 1 reliëf stokje voorom, 3 achterom, 3 voorom, 3 achterom; 1 stokje in 2-lossenboog/ruimte; 
wissel van kleur, hecht charcoal af, keer je werk;
29: met ochre - meerdering + mindering:
5 lossen, in de 4e losse vanaf de naald: 1 stokje; 1 stokje in elk van de volgende 2 steken: * 3 reliëf stokjes voorom, 3 reliëf 
stokjes achterom, 3 voorom; laat de laaste 2 steken onbewerkt; keer je werk;

30: Met Ochre: 2 lossen, 2 reliëf stokjes voorom, 3 achterom, 3 voorom, 3 achterom; 1 stokjes in 2-lossenboog/ruimte; 
wissel van kleur, hecht Ochre af, keer je werk;

31: Met Light grey: 2 lossen, 3 voorom, 3 achterom, 3 voorom, 2 achterom; 1 stokje in 2-lossenboog/ruimte; keer je werk;

32: Met Light grey: 2 lossen, 2 voorom, 3 achterom, 3 voorom, 3 achterom; 1 stokje in 2-lossenboog/ruimte; wissel van 
kleur, hecht Light grey af, keer je werk;

33: Met Charcoal: 2 lossen, 3 achterom, 3 voorom, 3 achterom, 2 voorom; 1 stokje in 2-lossenboog/ruimte; keer je werk;

34: Met Charcoal: 2 lossen, 2 achterom, 3 voorom, 3 achterom, 3 voorom; 1 stokje in 2-lossenboog/ruimte; wissel van kleur, 
hecht Charcoal af, keer je werk;

35: Met Ochre: 2 lossen, 3 achterom, 3 voorom, 3 achterom, 2 voorom; 1 stokje in 2-lossenboog/ruimte; keer je werk;

36: Met Ochre: 2 lossen, 2 voorom, 3 achterom, 3 voorom, 3 achterom; 1 stokje in 2-lossenboog/ruimte; wissel van kleur, 
hecht Ochre af, keer je werk;

37: met Light grey: 2 lossen, 3 voorom, 3 achterom, 3 voorom, 2 achterom; 1 stokje in 2-lossenboog/ruimte; keer je werk;

38: Met Light grey: 2 lossen, 2 voorom, 3 achterom, 3 voorom, 3 achterom; 1 stokje in 2-lossenboog/ruimte; wissel van 
kleur, hecht Light grey af, keer je werk;

39: Met Charcoal: 2 lossen, 3 achterom, 3 voorom, 3 achterom, 2 voorom; 1 stokje in 2-lossenboog/ruimte; hecht af - één 
zijde van de jas is klaar.

Ga nu verder met de andere zijde van de jas (de mindering voor het pootje en de hals; je begint nu bij toer 25)

25: Met Light grey: hecht aan in de 4e steek vanaf de zijkant (mindering); 2 lossen, 3 achterom, 3 voorom, 3 achterom, 3 
voorom; laat de rest van de steken van deze toer onbewerkt; keer je werk;

26: Met Light grey: 2 lossen, 2 achterom, 3 voorom, 3 achterom, 3 voorom, 1 stokje in de eerstvolgende steek; wissel van 
kleur, hecht Light grey af, keer je werk;

27: Met Charcoal: 2 lossen, 3 voorom, 3 achterom, 3 voorom, 2 achterom (mindering); keer je werk;

28: Met Charcoal: 2 lossen, 1 voorom, 3 achterom, 3 voorom, 3 achterom; 1 stokje in 2-lossenboog/ruimte; wissel van kleur, 
hecht Charcoal af, keer je werk;
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29: Met Ochre - meerdering + mindering:
5 lossen, in de 4e losse vanaf de naald: 1 stokje; 1 stokje in elk van de volgende 2 steken: 3 voorom, 3 achterom, 3 voorom, 
laat de laatste 2 steken onbewerkt; keer je werk;

30: Met Ochre: 2 lossen, 2 voorom, 3 achterom, 3 voorom, 3 achterom; 1 stokje in 2-lossenboog/ruimte; wissel van kleur, 
hecht Ochre af, keer je werk;

31: Met Light grey: 2 lossen, 3 voorom, 3 achterom, 3 voorom, 2 achterom; 1 stokje in 2-lossenboog/ruimte; keer je werk;

32: Met Light grey: 2 lossen, 2 voorom, 3 achterom, 3 voorom, 3 achterom; 1 stokje in 2-lossenboog/ruimte; wissel van 
kleur, hecht Light grey af, keer je werk;

33: Met Charcoal: 2 lossen, 3 achterom, 3 voorom, 3 achterom, 3 voorom; 1 stokje in 2-lossenboog/ruimte; keer je werk;

34: Met Charcoal: 2 lossen, 3 achterom, 3 voorom, 3 achterom, 2 voorom; 1 stokje in 2-lossenboog/ruimte; wissel van kleur, 
hecht Charcoal af, keer je werk;

35: Met Ochre: 2 lossen, 3 achterom, 3 voorom, 3 achterom, 2 voorom; 1 stokje in 2-lossenboog/ruimte; keer je werk;

36: Met Ochre: 2 lossen, 2 voorom, 3 achterom, 3 voorom, 3 achterom; 1 stokje in 2-lossenboog/ruimte; wissel van kleur, 
hecht Ochre af, keer je werk;

37: Met Light grey: 2 lossen, 3 voorom, 3 achterom, 3 voorom, 2 achterom; 1 stokje in 2-lossenboog/ruimte; keer je werk;

38: Met Light grey: 2 lossen, 2 voorom, 3 achterom, 3 voorom, 3 achterom; 1 stokje in 2-lossenboog/ruimte; wissel van 
kleur, hecht Light grey af, keer je werk;

39: Met Charcoal: 2 lossen, 3 achterom, 3 voorom, 3 achterom, 2 voorom; 1 stokje in 2-lossenboog/ruimte; 
hecht af - tweede zijde van de jas is klaar.

Hecht alle draadjes netjes af en haak met charcoal een rand van (vnl) stokjes rond de jas. Je begint bovenaan aan de 
zijkant, en haakt langs de zijkanten afwisselend * 2 stokjes - 1 stokje * in de zijkanten van de steken; in de mindering 
voor de voorpootjes haak je: 2 vasten in 1 (hoek)steek, 1 vaste in elk van de volgende 3 steken, 1 halve vasten in elk van de 
volgende 4 steken, 1 vaste in elk van de volgende 3 steken, 2 vasten in 1 (hoek)steek. 
Vervolgens haak je weer * 2 stokjes - 1 stokje * in de zijkanten van de steken. Bij de eerste (grote) mindering/hoek haak je: 
1 dubbelstokje in de steek net naast de hoek, 2 dubbele stokjes precies in de hoek, 1 half stokje in elk van de volgende 2 
steken; in de volgende hoek haak je: 1 stokje net naast de hoek, 2 stokjes precies in de hoek, 1  halve vaste in de volgende 
steek. Haak vasten in de onderkant van de volgende steken. Wanneer je de volgende hoek hebt bereikt, vul je de hoeken 
op dezelfde wijze op, alleen lees je het patroon van achter naar voren, en haakt verder omhoog naar de volgende 
hoek/bovenkant.

In de buitenste hoeken van de zijkanten met de bovenkant van het halsstukje haak je 5 stokjes precies in de hoek, en 
vervolgens 1 stokje in elk van de volgende steken;  in de volgende hoek (aan de halszijde) haak je 1 half stokje + 1 vaste, 
en haakt de binnenkant van de hals afwisselend * 2 vasten - 1 vaste * in de zijkant van elke steek. 
De andere kant haak je precies zo (volgens patroon, maar dan gespiegeld).
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Het buikstukje/de buikflap:

1. Met Charcoal: 16 lossen (= deelbaar door 3 plus 1 voor de opzetketting); in de 4e losse vanaf de naald: 1 stokje, plus 1 
stokje in elke volgende losse tot eind; keer je werk;

2. Met Charcoal: 2 lossen, * in elk van de volgende 3 steken 1 reliëf stokje voorom, in elk van de volgende 3 steken 1 reliëf 
stokje achterom **;  herhaal van * tot ** en eindig deze toer met 3 reliëf stokjes achterom; haak 1 stokje in de ruimte 
tussen het laatste stokje van de vorige toer en de 3 lossen van de vorige toer; wissel van kleur, hecht charcoal af, keer je 
werk;

3. Met Ochre: 2 lossen, 3 voorom, 3 achterom, 3 voorom, 3 achterom; 1 stokje in 2-lossenboog; keer je werk;

4. Met Ochre: 2 lossen, 3 achterom, 3 voorom, 3 achterom, 3 voorom; 1 stokje in 2-lossenboog; wissel van kleur, hecht ochre 
af, keer je werk;

5. Met Light grey: 2 lossen, 3 achterom, 3 voorom, 3 achterom, 3 voorom; 1 stokje in 2-lossenboog; keer je werk:

6. Met Light grey: 2 lossen, 3 achterom, 3 voorom, 3 achterom, 3 voorom; 1 stokje in 2-lossenboog; wissel van kleur, hecht 
Light grey af, keer je werk;

7. Met Charcoal: 2 lossen, 3 voorom, 3 achterom, 3 voorom, 3 achterom; 1 stokje in 2-lossenboog; keer je werk;

8. Met Charcoal: 2 lossen, 3 voorom, 3 achterom, 3 voorom, 3 achterom; 1 stokje in 2-lossenboog;
wissel van kleur, hecht Charcaol af, keer je werk;

9. Met Ochre: 2 lossen, 3 voorlom, 3 achterom, 3 voorom, 3 achterom; 1 stokje in 2-lossenboog; keer je werk;

10. Met Ochre: 2 lossen, 3 achterom, 3 voorom, 3 achterom, 3 voorom; 1 stokje in 2-lossenboog; hecht niet af.
Haak met vasten de buikflap vast aan de jas, op ongeveer 2 cm vanaf de mindering van het voorpootje. 
Hecht af - werk alle draadjes netjes weg. 

Knip nu een stuk klittenband af, nét iets korter dan de breedte van de buikflap en naai deze met kleine steekjes rondom 
vast op de buitenkant van de buikflap (op de charcoal steken van toer 1).

Knip 2 contra stukken van het klittenband en naai deze naast elkaar aan de binnenkant van de jas; je hebt nu wat speling 
bij het dichtmaken van de jas.
Naai de knopen op één van de halsstukjes; de knoopsgaten worden gevormd door de ruimten tussen de stokjes van het 
andere halsstukje van de jas.
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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Marianne Dekkers- Roos van MaRRose - CCC 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.

Werkbeschrijving Vera's Polswarmers:

De polswarmers zoals hier beschreven hebben een diameter van ca. 24 cm en zijn ongeveer 17 cm lang.
Je kunt de maat makkelijk aanpassen, zolang het aantal steken maar deelbaar door 3 is + 1 losse voor de opzetketting.
Het is handig om je afhechtdraden wat langer af te knippen; je kunt deze dan gebruiken om de lengtenaad van de 
polswarmers dicht te naaien.

1. Met Charcoal: 28 lossen (= deelbaar door 3 plus 1 voor de opzetketting); in de 4e losse vanaf de naald: 1 stokje, plus 1 
stokje in elke volgende losse tot eind; keer je werk;

2. Met Charcoal: 2 lossen, * in elk van de volgende 3 steken 1 reliëf stokje voorom, in elk van de volgende 3 steken 1 reliëf 
stokje achterom **;  herhaal van * tot ** en eindig deze toer met 3 reliëf stokjes achterom; haak 1 stokje in de ruimte 
tussen het laatste stokje van de vorige toer en de 3 lossen van de vorige toer; keer je werk;

3. Met Charcoal: 2 lossen, * in elk van de volgende 3 steken 1 reliëf stokje achterom, in elk van de volgende 3 steken 1 
reliëf stokje voorom **;  herhaal van * tot ** en eindig deze toer met 3 reliëf stokjes achterom; haak 1 stokje in de ruimte 
tussen het laatste stokje van de vorige toer en de 3 lossen van de vorige toer; wissel van kleur, hecht Charcoal af, keer je 
werk;

Vanaf hier is de routine denk ik duidelijk; ik volsta daarom met het aangeven van de kleur van de toer, plus of de eerste en 
laatste 3 reliëf stokjes voorom of achterom gehaakt worden (vergeet niet de 2 lossen + het laatste gewone stokje aan het 
begin en einde van elke toer).

4. Met Ochre: 3 achterom ... 3 voorom;

5. Met Ochre: 3 achterom... 3 voorom;

6. Met Light grey: 3 voorom... 3 achterom;

7. Met Light grey: 3 voorom... 3 achterom;

8. Met Charcoal: 3 voorom... 3 achterom;

9. Met Charcoal: 3 achterom... 3 voorom;

10. Met Ochre: 3 achterom... 3 voorom;

11. Met Ochre: 3 achterom... 3 voorom;

12: Met Light grey: 3 voorom... 3 achterom;

Haak polswarmer nummer 2. Met de lange draadeinden naai je de lengtenaden van de polswarmers dicht; werk alle 
eindjes netjes weg.

Veel m/haakplezier!

Marianne xx
©maRRose - Colorful Crochet & Crafts

13: Met Light grey: 3 voorom... 3 achterom;

14: Met Charcoal: 3 voorom... 3 achterom; hecht af.


