SETJE “MUGHETTO”
RAFIA garen
TOP
MATERIAAL

Adriafil garen
130 gr. Rafia garen kleur
groen nr. 66. Haaknaald
nr. 8. Maasnaald.
MAAT: 36
GEBRUIKTE STEKEN

Losse (L.)
Vaste (V.)
Vaste in reliëf
Stokje (Stk.)
Boogjessteek met nootjes: zie telpatroon
Nootjessteek voor het schouderbandje: 3 samengesloten stokjes; * het werk met 3 lossen
keren, 3 samen gesloten stokjes in de sluiting van de 3 onderliggende stokjes *, herh.
steeds van * tot *.
PROEFLAPJE

Een vierkantje van 10x10 met haaknaald nr. 8 en boogjessteek = 4 boogjes en 8,5 t.
WERKWIJZE

Rug: haak een ketting van 56 lossen en haak hierop boogjessteek met nootjes volgens
het telpatroon. Bij een tot. hoogte van 31 cm: 1 t. nootjes haken zoals bij de 1ste t. Draad
afknippen en afhechten.
Voorpand: bestaat uit 4 tegeltjes.
Voor een tegeltje een ketting van 5 lossen haken, deze tot een ringetje sluiten met 1 HV
en het telpatroon volgen; na beëindiging hiervan de draad afknippen en afhechten.
Haak op deze wijze 4 tegeltjes en bevestig twee maal twee tegeltjes aan elkaar. Voor de
rand in het midden een ketting van 9 lossen haken en hierop nootjes haken zoals bij de
middenrand voor de rug. Bij een tot. hoogte van 32 cm de draad afknippen en afhechten.
Naai de tegeltjes aan weerszijden van de middenrand.
Werk het aan de binnenkant gelegen deel van de rand van de bovenste tegeltjes (cups)
als volgt af: * 3 lossen, 3 samengesloten stokjes, 1 vaste in het volgende boogje van het
tegeltje *, herh. van * tot *; bovenaan het tegeltje de draad afknippen. Werk de andere
rand van de cup op dezelfde wijze af; bevestig de twee zojuist gehaakt boordjes
bovenaan de cup aan elkaar met 4 Stk. op de laatste 4 st. en haak vervolgens nog 45 cm
nootjessteek voor het schouderbandje; draad afknippen en afhechten.
Werk de andere cup op dezelfde wijze af maar zonder het schouderbandje.
Knopen: haak een ketting van 4 L., sluit deze tot een ringetje met 1 HV in de eerste L. en
haak hierin als volgt: 1ste t.: 6 V.
2de t.: 12 V.
3de t.: 12 V.
4de t.: steeds 2 samengesloten V. haken.
Draad afknippen en afhechten.
4 dezelfde knopen haken.

Boogjessteek met nootjes
6de t.: herh. vanaf de 4de t.
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AFWERKING

Naai de zijnaden. Bevestig het uiteinde van het schouderbandje bovenaan de tweede cup.
Werk de onderrand van het voorpand af met 1 t. nootjes zoals aan het begin van de rug.
Bevestig de knopen in het midden van de tegeltjes.

HOEDJE
MATERIAAL

Adriafil garen
In totaal 100 gr. Rafia garen waarvan 50 gr. blauw
nr. 68 en 50 gr. groen nr. 66. Haaknaald nr. 6.00.
AFMETINGEN: het hoedje heeft een omtrek van 60 cm
GEBRUIKTE STEKEN

Losse (L.)
Halve vaste (HV)
Vaste (V.)
Stokje (Stk.)

Waaiersteek “A” en “B”: resp. telpatronen volgen
PROEFLAPJE

10x10 cm in het rond gehaakt met haaknaald nr. 6.00 en waaiersteek “A” = 10 st. en 10 t.
WERKWIJZE
Haak met de kleur blauw een ketting van 4 lossen, sluit deze met 1 HV in de eerste st. tot
een ringetje en haak hierin als volgt:
1ste t.: (blauw) 6 V.; sluit deze en alle volgende t. met 1 HV in de beginsteek.
2de t.: (blauw) 18 Stk.
3de t.: (blauw) 30 V.
4de t.: (blauw) 40 Stk.
Van de 5de tot de 17de t. voor iedere t. 10 motiefjes van de waaiersteek “A” haken en
hierbij de kleuren als volgt afwisselen:
5de t.: blauw.
6de en 7de t.: groen
8ste en 9de t.: blauw.
10de t.: groen.
11de t.: blauw.
12de en 13de t.: groen.
14de en 15de t.: blauw.
16de t.: groen.
17de t.: blauw.
Van de 18de tot de 21ste. t. waaiersteek “B” haken en de kleuren als volgt afwisselen:
18de en 19de t.: groen.
20ste en 21ste t.: blauw.
Draad afknippen en afhechten.
waaiersteek “B”
20ste t.: herh. vanaf de 18de t.

waaiersteek “A”
9de t.: steeds de 8ste t. herh.
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