
WERKBESCHRIJVING - Carnavalshoed in Limburg kleuren

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

7, 8 en 9 februari is het weer tijd voor polonaise, zingen, dansen en verkleden: Carnaval! De voorbereidingen voor dit 
geweldige festijn zijn natuurlijk alweer in volle gang. Ben jij een liefhebber van Carnaval in hart en nieren, dan besteed 
je vast ieder jaar veel tijd aan het verzorgen van een mooie outfit! Is het dan niet leuk om hier zelf een leuke hoed bij te 
maken? Haak deze hoed in de kleuren van Limburg of ‘Oeteldonk’ en je hoort er helemaal bij!

Afkortingen        Benodigde Materialen
l = losse        - 1 bol myboshi nr. 5 (031.5010 kleur 532)
v = vaste         - 2 bollen myboshi nr. 5 (031.5010 kleur 513)
hstk = half stokje       - 1 bol myboshi nr. 5 (031.5010 kleur 522)
hv = halve vaste       - Haaknaald nr. 6
         - Stopnaald
Werkbeschrijving
Begin met rood.
Toer 1: Haak 14 l, begin in de 2e l vanaf de naald, 12 v, 4 v in de laatste steek. Ga door met haken aan de andere kant van
             de lossenketting, 11 v, 3 v in de 1e l (totaal 30 steken)
Toer 2: 3 v, 10 hstk, 2 hstk in de volgende 2 steken, 10 hstk, 3 v, 2 hstk in de volgende 2 steken (totaal 34 steken)
Toer 3: 3 v, 11 hstk, 2 hstk in de volgende 3 steken,  11 hstk, 3 v, 2 v in de volgende steek, 1 v, 2 v (totaal 39 steken)
Toer 4: 3 v, 12 hstk, 2 hstk in de volgende 5 steken, 12 hstk, 3 v, 2 v in de volgende steek, 2 v, 2v (totaal 46 steken)
Toer 5: 3 v, 13 hstk, * 2 hstk in de volgende steek, 1 hstk* heraal tussen * 3 keer, 2 hstk in de volgende steek, 13 hstk,
              3 v, 2 v in de volgende steek, 3 v, 2 v in de laatste steek (totaal 53 steken)
Toer 6: *2 hstk, 2 hstk in de volgende steek*, herhaal tussen * 15 keer, 4 hstk, 2 hstk in de laatste steek (totaal 70 steken)
Toer 7: 70 hstk, 1 hv, 2 l (telt als een hstk)
Toer 8: 69 hstk in de achterste lus van de steek, 1 hv in de 2e l
Ga verder  met geel
Toer 9 - 16: 2 l, 69 hstk, 1 hv in de 2e l
Ga verder met groen
Toer 17: 2 l, 2 hstk in de volgende steek, * 1 hstk, 2 hstk in de volgende steek* herhaal tussen * 33 keer, 1 hv in de 2e l,
               (totaal 105 steken)
Toer 18- 19: 2 l, 104 hstk, 1 hv in de 2e l, 
Hecht af en werk de losse draden weg. 

Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Craft Kitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming 
is niet toegestaan. Craft Kitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.


