TOPJE “SENSUAL”
COLOR garen
MATERIAAL
ADRIAFIL GARENS
250 gr. Color garen kleur nr. 83. Breinld. nr. 6. 2 knoopjes. Maasnaald.
MAAT: 42 (44-46)

NL: 36 (38-40)

GEBRUIKTE STEKEN
Tubolare steek (begin- en eind)
Boordsteek 1/1
Averechte tricot
Rechte tricot
maassteek voor het sluiten van de Tub. steek
PROEFLAPJE
Een vierkantje van 10 x 10 cm av. tricot met nld. nr. 6 = 15 st. e 21 nld.
WERKWIJZE
Rug: met nld. nr. 6, 81 (84-87) st. opzetten en 4 nld. Tub. steek breien; vervolgens 6,5 cm boordsteek 1/1.
Verdergaan met av. tricot. Regelmatig over de 1ste nld. verspreid 4 st. minderen. Aan weerszijden 5 x 1 st.
minderen in elke 6e nld. Op 18 (18-19) cm van het boord aan weerszijden 3 x 1 st.meerderen in elke 6e nld.
Op 27 (28-29) cm vanaf het boord voor de armsgaten aan weerszijden 2 st. afkanten en op 4 st. vanaf de
buitenkant (die in r. tricot worden gebreid) 23 x 1 st. minderen in elke 2e nld. Op 21 (22-23) cm vanaf het
begin van de armsgaten, de overgebleven st. laten rusten.
Voorpand: als voorpand tot 27 (28-29) cm vanaf het boord. Voor de armsgaten aan weerszijden 2 st.
afkanten en op 4 st. vanaf de buitenkant (die in r. tricot worden gebreid) 16 x 1 st. minderen in elke 2e nld.
Nog 5 cm de overgebleven st. breien zoals ze zich voordoen en de st. laten rusten.
AFWERKING
Voor het colletje de st. van het voorpand opnemen en 22 (23-24) nieuwe st. opzetten, de st. van de rug
opnemen en nog eens 22 (23-24) nieuwe st. opzetten; 6 cm boordsteek 1/1 breien en vervolgens 6 nld.
tub.st . Sluit de st. met naald en maassteek. Naai de zijnaden dicht. Naai de knoopjes aan langs de naad
van het colletje aan de voorzijde en verwijd de tegenoverliggende st. om knoopsgaatjes te vormen.

HOEDJE “SENSUAL”
RAFIA garen
MATERIAAL
ADRIAFIL garens
100 gr. Rafia garen kleur rood nr. 71. Haaknld. nr. 5.00. 90 cm rood satijnen lint met een
breedte van 1,5 cm.
AFMETINGEN
Het hoedje heeft aan de binnenzijde een diameter van 20 cm en aan de buitenzijde, inclusief de rand, een
diameter van 37 cm.
GEBRUIKTE STEKEN
Kettingsteek – Halve Vaste – Vaste – Half Stokje - Stokje
Oogje: 3 Kst, 1 HV in de 1ste Kst.
WERKWIJZE
Haak een ketting van 7 st. en sluit deze met een HV in de 1ste Kst; haak als volgt in het zo verkregen ringetje:
1ste t.: 18 Stk (= het 1ste Stk van elke t. vormen met 3 Kst..); sluit deze t. en de volgende t. met een HV op het
1ste Stk.
2e t.: 1Stk, * 2 Stk op de volgende st., 2 Stk*, herh. 7 maal van * tot * (= 26 st.), 1 Stk.
3e t.: 2 Stk op elk onderliggend Stk (= 52 st.).
4e t.: * 1 Stk op elke van de 3 volgende st., 1 Stk en daarbij de haaknld. in dezelfde st. als het 1ste van de 3
Stk steken. *, herh. van * tot * en zo 14 meerderingen over de t. verdelen (= 22 groepjes) .
5e t.: 1 HStk in elke onderliggende st.
6e t.: * 1 Stk op elke van de 3 volgende st., 1 Stk en daarbij de haaknld. in dezelfde st. als het 1ste van de 3
Stk steken. *, herh . van * tot * (= 28 groepjes).
7e t.: * 2 Stk, 1Kst, 2 Stk overslaan *, herh. van * tot *.
8e t.: * 1 Stk op elke van de 2 volgende st., 1 Stk in de ruimte van 1 Kst, 1 Stk en daarbij de haaknld. in
dezelfde st. als het 1ste van de 3 Stk steken. *, herh. van * tot *.
9e t.: * sla het 1ste Stk van het groepje over, 1 Stk in elke van de volgende 3 st., 1 Stk in de overgeslagen st.
*,herh. van * tot *.
10e t.: * 1 Stk op elke van de 3 volgende st., 1 Kst, de volgende st. overslaan *, herh. van * tot *.
11e t. : 1 Stk op elk van de onderliggende Stk, 2 Stk in de ruimte van 1 Kst *, herh. van * tot *.
12e t.: * sla de 1ste st. van het groepje over, 1 Stk in elke van de 3 volgende st., 1 Stk in de overgeslagen st.,
1 Kst*, herh. van * tot *.
13e t.: *sla de 1ste st. van het groepje over, 1 Stk in elke van de 3 volgende st., 1 Stk in de overgeslagen st.,
2 Kst. *, herh. van * tot *.
14e t.: *sla de 1ste st. van het groepje over, 1 Stk in elke van de 3 volgende st., 1 Stk in de overgeslagen st.,
3 Kst *, herh. van * tot *.
15e t.: 1 HV op de eerste 2 Stk, op de volgende st. 2 Stk haken, 1 oogje en 2 Stk; * 1 V in het boogje van de
3 Kst, de eerste 2 st. van het volgende groepje overslaan, op de volgende st. 2 Stk haken, 1 oogje en 2 Stk
*, herh. van * tot *.
Draad afbreken en afhechten.
AFWERKING
Rijg het lint in de 11e t. en strik de uiteinden.

