REVIEW - Durable Soqs tweed							
Haken met Durable Soqs tweed
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Sokkenwol is natuurlijk zeer geschikt om sokken van te breien of te haken. Maar
met sokkenwol kun je ook heel goed knuffels of amigurumi’s haken. Het sokkenwol Soqs
van Durable bestaat uit 51 kleuren waar je de mooiste creaties mee kunt maken. Daar zijn
nu 12 kleuren Durable Soqs tweed bij gekomen.
Het tweed effect heeft een tijdloze en stoere look! Durable Soqs tweed is een menging van
superwash wol, polyamide en een klein aandeel viscose. Het aandeel viscose zijn de kleine
stukjes garen in contrasterende kleuren wat voor het tweed-effect zorgt.
Dit speciale effect maakt dit garen geschikt voor zeer veel uiteenlopende projecten. Een bol
van 50 gram bevat 210 meter en het advies voor de naalddikte is 2,5–3mm.
Ik ben met Durable Soqs tweed aan de slag gegaan om het patroon van mijn Hondje Tanja te haken.
Het einddoel is een stoere knuffel, zoals bij de omschrijving van Durable Soqs tweed te lezen valt.
Voor het hondje heb ik de volgende kleuren gekozen: 417 Bombay Brown, 2218 Hazelnut, 412 Phantom en 326 Ivory.
Het naaldadvies is 2,5–3mm, maar ik heb haaknaald 2mm gebruikt. Het garen is net iets dunner dan een katoenen draad.
Ik wil graag mijn creaties stevig kunnen opvullen, vandaar mijn keuze voor een kleinere naald.
Het “originele” hondje is gehaakt met Stonewashed garen met haaknaald 3mm en is
zittend 21cm groot geworden. Al hakende kwam ik er al snel achter dat het hondje iets
kleiner zou worden. Logisch natuurlijk, als je het ene garen met haaknaald 3 mm hebt
gehaakt en nu met haaknaald 2mm.
Het garen is makkelijk om mee te haken en splijt niet. Helaas moest ik ook een stukje
uithalen, omdat ik niet goed naar mijn eigen patroon had gekeken ;) maar ook dat ging
zonder problemen. Bij het in elkaar zetten van het hondje heb ik ook Durable Soqs tweed
gebruikt. Het garen is sterk en zal niet zomaar breken!
Na het haken van het kopje met snuit en oren zag ik al dat dit garen erg leuk is voor dit
hondje, dat het door het tweed effect een stoer uiterlijk kreeg, maar wat me het meeste
opviel was dat het wel een heel lief klein hondje werd! Het hondje is zittend 13cm groot
geworden.
En zeg nou zelf: is het geen schatje met dit stoere Soqs tweed?!
Durable Soqs tweed, stoer maar oh zo lief!!
Wil jij Hondje Tanja ook haken?
Je vindt het patroon hier: https://www.cbscreations.nl/product/537267/hondje-tanja-pdf
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