WERKBESCHRIJVING - Kerst sokken					

Het is bijna kerst wat is er dan leuker om thuis lekker los te gaan met kerst accessoires. Kaarsjes, een boom, lampjes,
muziekje erbij en de haard gaat aan! Met deze gehaakte kerst sokken (stockings) is het plaatje compleet.
Ik wens je een fijne kerst!
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Benodigdheden
Durable Cosy, 50% katoen, 50% polyacryl, 50 gr/66m
- Hoofdkleur: 326 Ivory (2 bollen)
- Contrastkleur: 343 Warm taupe (1 bol)
Durable Cosy fine, 58% katoen, 42% polyacryl, 50gr/105m
Kleuren: 2149 Dark olive, 225 Vintage pink, 2182 Ochre (1 bol per kleur)
Overige benodigdheden
Pompom maker van Clover maat 65
Stekenmarkeerder
Haaknaald 5 mm
Stopnaald
Gebruikte steken
Losse
Vaste
Halve vaste
2 vaste samen haken
Werkbeschrijving (zie volgende pagina voor instructiefoto’s)

Teen en voet:
Start met de contrast kleur en haak 6 lossen, sluit in een ring met een halve vaste (foto 1 en 2).
Toer 1: Haak 8 vasten in de ring (hang een stekenmarkeerder aan de eerste vaste, zo weet je wanneer je weer aan het
begin van je toer bent)
Toer 2: 2v in elke v (16 v)
Toer 3: *1v, 2v in de volgende v*, herhaal *-* (24 v)
Toer 4: *2v, 2v in de volgende v*, herhaal *-* (32 v)
Toer 5: 1v in elke v (32 v) (foto 3)
Knip de draad door en ga verder met de hoofdkleur
Toer 6 – 19: 1v in elke v (32 v)
Knip de draad door en hecht af (foto 4).
Hak:
Rij 1: Met de contrastkleur start 8 steken voor het begin van de toer, 16 v (foto 5).
Rij 2: 1 v overslaan, 12 v, 2 v samen, 1 v (14 v)
Rij 3: 1 v overslaan, 11 v, 2 v samen, 1 v (13 v)
Rij 4: 1 v overslaan, 10 v, 2 v samen, 1 v (11 v)
Rij 5: 1 v overslaan, 9 v, 2 v samen, 2 v (Je werkt nu dus over de mindering van de vorige toer heen) (12 v)
Rij 6: 1 v overslaan, 10 v, 2 v samen, 2 v (13 v)
Rij 7: 1 v overslaan, 11 v, 2 v samen, 2 v (14 v)
Rij 8: 1 v overslaan, 12 v, 2 v samen, 2 v (15 v)
Rij 9: 1 v overslaan, 13 v, 2 v samen, 2 v (16 v)
Hecht af met een halve vaste en knip de draad door (foto 6).
Bovenkant sok:
Start met de hoofdkleur midden achter en haak 32 vasten in het rond (foto 7). Herhaal dit voor nog eens 21 toeren.
Knip de draad door en haak nu nog 1 ronde vasten met de contrastkleur. Haak aan het eind 8 lossen en hecht dit zo vast
dat er een lus ontstaat (foto 8).

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Maartje Bos 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 - Kerst sokken		 			
Maak met de Cosy Fine 3 pompoms en hecht deze net onder de bovenkant vast.
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Tip: Wil je een grotere sok? Houd dan dezelfde aantallen aan als hierboven omschreven maar haak een half stokje i.p.v.
een vaste en gebruik haaknaald 6,5mm in plaats van 5mm.

1

2

5

6

3

7

4

8

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Maartje Bos 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.

