LIJSTJE
DUBBEL RITORTO 8/3=5 GAREN
MATERIAAL
ADRIAFIL GARENS
50 gr. Dubbel Ritorto 8/3=5 garen kleur wit nr. 02. Haaknaald nr. 1.75. 60 cm
bordeauxrood satijnen lint met een breedte van 7 mm. Een bordeauxrood satijnen
koordje van 35 cm.
2 rechthoekjes van hard karton van 9x12 cm. Lijm.
AFMETINGEN: het lijstje meet 13x15 cm als het af is. Het randje is 3,5 cm hoog.
GEBRUIKTE STEKEN
Kettingsteek
Halve Vaste
Vaste
Stokje
Oogje: 3 Kst, 1 V in de 1ste Kst
WERKWIJZE
Randje: een ketting van 124 st. haken en deze sluiten met een HV in de 1ste Kst en in het zo verkregen
ringetje als volgt haken:
1ste t.: 1 Stk (= het 1ste Stk in elke t. wordt gevormd door 3 Kst), 1 Kst, * 1 Kst overslaan, 1 Stk in de
volgende Kst, 1 Kst *, herh. 10 x van * tot *, sla 1 Kst over, 3 Stk in de volgende Kstk (1ste hoekje), 1 Kst,
herh. 18 x van * tot * , 3 Stk in de volgende Kst (2e hoekje), 1 Kst, herh. 12 x van * tot *, 3 Stk in de volgende
Kst (3e hoekje), 1 Kst, herh. 18 x van * tot *, 3 Stk in de volgende Kst (4e hoekje), 1 Kst, sluit deze t. en alle
volgende t. met 1 HV in de 1ste st.
2e t.: * 1 Stk, 3 Kst, sla het volgende Stk over *, herh. van * tot * a *.
3e t.: 1 HV op de 1ste Kst van het 1ste boogje, * 7 Kst, sla het volgende Stk over, 1 V in het volgende boogje *,
herh. van * tot *, 7 Kst.
4e t.: 3 HV in het 1ste boogje, * 3 Kst, 1 oogje, 3 Kst, 1 V in het volgende boogje *, herh. van * tot *. Draad
afbreken en afhechten. Langs de andere kant van de ketting (binnenkant van het randje) als volgt haken: * 1
V op elk van de 3 eerstvolgende Kst (om de Kst heenhaken), 1 oogje, het volgende Stk overslaan, *, herh.
van * tot *; sluit de t. met 1 HV in de 1ste st. Draad afbreken en afhechten..
AFWERKING
In het midden van één van de kartonnetjes (houd rekening met de omvang van het lijstje) een boodschap
naar keuze schrijven. Plak de 2 kartonnetjes op elkaar met de uiteinden van het koordje tussen de
bovenkanten; vorm een lusje door deze te knopen. Rijg het lint door de 2e t. van het randje en maak een strik
bovenop. Lijm het gehaakte randje om het kartonnetje om zo het lijstje te maken.

BOMBONIERA: ZAKJE
UNO A RITORTO 8 garen
MATERIAAL
ADRIAFIL GARENS
50 gr. Uno A Ritorto 8 garen kleur wit nr. 02. Haaknld. nr. 1.00. 30 cm bordeauxrood
satijnen lint met een breedte van 7 mm. 25 cm wit satijnen lint met een breedte van 1
cm.
AFMETINGEN
Het zakje meet 6x14 cm

GEBRUIKTE STEKEN
Kettingsteek
Halve vaste
Vaste
Stokje
Oogje: 3 Kst, 1 V in de 1ste Kst.
WERKWIJZE
Haak een ketting van 83 st. en haak, beginnend bij de 8e st. vanaf de haaknaald:
1ste t.: * 1 Stk, 2 Kst, sla 2 st. over *, herh. van * tot *, 1 Stk in de laatste Kst (= 26 lege vierkantjes).
Van de 2e tot de 25e t.: 5 Kst, * 1 Stk op het eerstvolgende Stk, 2 Kst *, herh. van * tot *, 1 Stk in de laatste
Kst.
26e t.: * 1 V op het eerstvolgende vierkantje, op het vierkantje daarna 3 Stk, 1 oogje en 3 Stk *, herh. van *
tot *.
Draad afbreken en afhechten
AFWERKING
Naai de onderkant en de zijkanten. Bewerk het zakje met stijfsel. Rijg het bordeauxrode lint door de 8ste t.
van boven, trek het aan en sluit het met een strik; maak onder de rode strik nog een strik met het witte lint.

