SETJE ”SELENA”
Rafia garen
HOEDJE
MATERIAAL
Adriafil garens
100 gr. Rafia garen kleur gemêleerd blauw nr. 20.
Haaknaald nr. 4.50.
Afmetingen: de muts heeft een omtrek van 60 cm.
GEBRUIKTE STEKEN
Kettingsteek (Kst)
Halve Vaste (HV)
Vaste (V)
Stokje (Stk)
Vasten en Stokjes in reliëf: steek de haaknaald alleen in de achterdraad van de onderliggende st.
Kreeftensteek: als Vasten haken maar van links naar rechts.
PROEFLAPJE
Een vierkantje van 10x10 cm met haaknaald nr. 4.50 en afwisselend een t. V en een t. Stk = 13 st. en 11,5
t.
WERKWIJZE
Haak 4 Kst, sluit deze tot een ringetje met 1 HV in de 1ste st. en haak hierin als volgt:
1ste t.: 8 V; sluit deze t. en alle volgende t. met 1 HV in de beginsteek.
Van de 2de tot de 22ste t. alle t. in reliëf haken.
2de t.: 16 V.
3de t.: 24 V.
4de t.: 30 V.
5de t.: 36 V.
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6 t.: 42 V.
7 t.: 48 V.
8 t.: 54 V.
9de t.: 60 V.
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10 t.: 66 V.
11 t.: 72 V.
12 t.: 78 V.
13de t.: 84 V.
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14 t.: 92 Stk.
15 t.: 90 V.
16 t.: 88 Stk.
17de t.: 86 V.
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18 t.: 84 Stk.
19 t.: 82 V.
20 t.: 80 Stk.
21ste t.: 78 V.
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22 t.: 76 Stk.
23 , 24 , 25 , 26 , en 27 t.: 80 normaal gehaakte Vasten.
28ste t.: Kreeftensteek haken.
Draad afknippen en afhechten.

TAS
MATERIAAL
Adriafil garens
200 gr. Rafia garen kleur gemêleerd blauw
kleur nr. 20. Haaknaald nr. 4.50. Plukjes
watten.
Afmetingen: de tas meet uiteindelijk 32x26
cm.
GEBRUIKTE STEKEN
Kettingsteek (Kst)
Halve Vaste (HV)
Vaste (V)
Stokje (Stk)
Afgewisselde toeren: steeds 1 t. Vasten afwisselen met 1 t. Stokjes tot het eind van het haakwerk.
Kreeftensteek: als Vasten maar van links naar rechts haken.

PROEFLAPJE
Een vierkantje van 10x10 cm met haaknaald nr. 4.50 en afgewisselde toeren = 14 st. en 9 t.
WERKWIJZE
Achterkant: haak 64 Kst en vervolg met afgewisselde toeren, beginnend bij de 2 de Kst vanaf de haaknaald.
Bij een tot. hoogte van 26 cm draad afknippen en afhechten.
Voorkant: haak 46 Kst en vervolgens zoals bij de achterkant.
Riem: haak met Kst een koordje van 90 cm en haak hierop terug met een t. Stk en vervolgens een t. V.;
ga verder langs de korte kant van de riem en haak 1 t. V helemaal rond. Draad afknippen en afhechten.
Knopen: haak 3 Kst en sluit deze tot een ringetje met 1 HV in de 1ste st., haak in dit ringetje 8 V en
vervolgens in het rond steeds 2 V in elke V haken.
Op 4 cm vanaf het begin in 2 t. steeds 2 V samen sluiten; opvullen met de plukjes watten en vervolgens V
haken en weer steeds 2 V samen sluiten. Op 7 cm vanaf het begin, de draad op ruime afstand van de
laatste steek afknippen. Op dezelfde wijze nog een knoop maken.
AFWERKING
Leg de voorkant en de achterkant zodanig op elkaar dat 2 korte kanten samenvallen; bevestig de randen
aan elkaar met de kreeftensteek en vervolg deze afwerking ook langs de korte kant aan de voorkant en
langs de vrije randen van de achterkant. Naai de schouderriem aan de zijkanten van de opening. Haak met
Kst 2 koordjes van 13 cm (lussen) en bevestig deze aan de binnenkant van het klepje waar de kreeftensteek
begint op 2 cm van de zijkanten. Bevestig de knopen aan de voorkant op de juiste plaats voor de lussen.

