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Geen koude voeten meer met deze heerlijke huissokken! Door de kleurtjes en de pompons aan de zijkant zijn ze lekker
vrolijk en dat maakt het ook erg leuk om ze te maken & dragen. Zeker nu we in deze tijden veel thuis zijn, moeten we er
zelf maar wat moois van maken! ;)
Benodigdheden
Durable Cosy fine faded
-Kleur 309 Light yellow (1 bol)
-Kleur 2190 Coral (1 bol)
-Kleur 2156 Grass green (1 bol)
-Kleur 371 Turquoise (1 bol)
-Kleur 269 Light purple (2 bollen)
Clover Pom-Pom Maker, art. 086.3124 maat 35mm
Haaknaald 4
Stopnaald
Schaar
Gebuikte steken en afkortingen
l
losse
hv
halve vaste
v
vaste
st
stokje
Werkbeschrijving
Het patroon is uitgeschreven voor maat 39/40 en makkelijk aan te passen door meer of minder toeren te haken voor dat je aan de hiel begint.

Toer 1: Begin met Light purple. Maak een magische ring met 6 v. Sluit de toer niet.
Toer 2: 2 v in 1 v. (12 v)
Toer 3: *1 v, 2 v in 1 v *, herhaal van * tot * (18)
Toer 4: *2 v, 2 v in 1 v *, herhaal van * tot * (24)
Toer 5: *3 v, 2 v in 1 v *, herhaal van * tot * (30)
Toer 6, 7: 30 v.
Toer 8: *4 v, 2 v in 1 v *, herhaal van * tot * (36)
Toer 9, 10: 36 v.
Toer 11: 8 v, 2 v in 1 v, 18 v, 2 v in 1 v, 8 v. (38)
Toer 12, 13: 38 v.
Toer 14: 9 v, 2 v in 1 v, 18 v, 2 v in 1 v, 9 v. (40)
Toer 15 t/m 18: 40 v.
Toer 19: Haak verder met Turquoise 40 v.
Toer 20, 21: 40 v.
Toer 22: Haak verder met Grass green 40 v.
Toer 23, 24: 40 v.
Toer 25: Haak verder met Coral 40 v.
Toer 26, 27: 40 v.
Toer 28: Haak verder met Light Yellow 40 v.
Toer 29, 30: 40 v.
Toer 31: Haak verder met Light purple 40 v.
Toer 32 t/m 35: 40 v.
Toer 36: 40 v. Eindig met een hv en hecht de draad af.
Toer 37: We gaan nu de hiel haken, deze haken we in rijen en niet rond in toeren. Hou de minst mooie kant van de sok
onder dus daar waar we de kleurwissel hebben gedaan. Voor de hiel gebruiken we 20 steken dat is de helft van de sok.
Bepaal het middel van de hiel, vanuit daar ga je 2 steken naar rechts en hecht je aan. Haak 2 v, 1 hv. We haken geen
keerlosse.
Toer 38: Keer je werk. Haak 1 v in de hv, 3 v, 1 hv in de vaste van toer 36.
Toer 39: Keer je werk. 5 v, 1 hv.

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.
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Toer 40: Keer je werk. 6 v, 1 hv.
Toer 41: Keer je werk. 7 v, 1 hv.
Toer 42: Keer je werk. 8 v, 1 hv.
Toer 43: Keer je werk. 9 v, 1 hv.
Toer 44: Keer je werk. 10 v, 1 hv.
Toer 45: Keer je werk. 11 v, 1 hv.
Toer 46: Keer je werk. 12 v, 1 hv.
Toer 47: Keer je werk. 13 v, 1 hv.
Toer 48: Keer je werk. 14 v, 1 hv.
Toer 49: Keer je werk. 15 v, 1 hv.
Toer 50: Keer je werk. 16 v, 1 hv.
Toer 51: Keer je werk. 17 v, 1 hv.
Toer 52: Keer je werk. 18 v, 1 hv.
Toer 53: Keer je werk. 19 v, 1 hv. De hiel is nu klaar (foto 1).
Toer 54: We gaan weer rond haken en haken in 20 steken van toer 36 en in 20 steken van rij 53. Haak 40 v.
Toer 55 t/m 59: 40 v.
Toer 60: Haak verder met Turquoise. 2 l, 1 hst in de eerste v, *sla 1 v over, 2 hst in 1 v* herhaal * tot * de hele toer en
sluit met een hv in de 2e l.
Toer 61: Haak verder met Grass green. Herhaal toer 60.
Toer 62: Haak verder met Coral. Herhaal toer 60.
Toer 63: Haak verder met Light yellow. Herhaal toer 60.
Toer 64: Haak verder met Turquoise. Herhaal toer 60.
Toer 65: Haak verder met Grass green. Herhaal toer 60.
Toer 66: Haak verder met Coral. Herhaal toer 60.
Toer 67: Haak verder met Light yellow. Herhaal toer 60.
Toer 68: Haak verder met Turquoise. Herhaal toer 60.
Toer 69: Haak verder met Grass green. Herhaal toer 60.
Toer 70: Haak verder met Coral. Herhaal toer 60.
Toer 71: Haak verder met Light yellow. Herhaal toer 60.
Toer 72: Haak verder met Light purple. 1 l, 39 v. Sluit de toer niet.
Toer 73: 40 v.
Toer 74: 40 v. Sluit met een hv.
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Voor de pompoms gebruik je de Clover Pom-Pom Maker van 3,5 cm en Durable Cosy fine faded kleur Light purple.
Wikkel het garen aan beide kanten om de pompom maker heen (foto 2).
Klap hem dicht en knip het garen door (foto 3).
Knoop een stukje draad om de draadjes heen en klap hem open. Knip de draden nog niet af. Maak op deze manier nog 3
pompoms.
Haak met Light purple een ketting van 50 l. Hou aan beide kanten een stukje draad over en knoop de pompons daar aan
vast. Maak in het midden een strik en naai deze met een paar steekjes aan de sok vast (foto 4).
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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.

