SLOFJES “TENERIFE”

DOPPIO RITORTO 8/3 = 5 garen
MATERIAAL
ADRIAFIL GAREN
• In totaal 40 gr. Doppio Ritorto 8/3 = 5 garen onderverdeeld in 30 gr. in de kleur wit nr.
02 en 10 gr. in de kleur roze nr.03
• 100 cm roze satijnlint van 5 mm breed
• Haaknaald nr. 2.00
GEBRUIKTE STEKEN
Losse (L)
Halve vaste (HV)
Vaste (V)
Half stokje (HStk)
Stokje (Stk)
Picootje: 3 L, 1 V in de 1ste L
PROEFLAPJE
Het zooltje meet 5,5 x 9,5 cm.
WERKWIJZE
Met het roze garen 18 L haken en, beginnend bij de 2de st. vanaf de haaknaald in elke L: 1 V haken en in de laatste L: 3 V; het
werk keren en ook aan de andere zijde van de lossenketting V haken; 3 V in de laatste L en deze en de volgende t. sluiten met 1
HV in de beginsteek. Na 6 t. nog 2 t. zonder meerderingen en hierna als volgt haken:
9de, 10de, 11de en 12de t..: HStk haken en 2 st. minderen in het midden van een uiteinde (= voor)
13de, 14de, 15de en 16de t.: HStk haken zonder wijzigingen
17de t.: de middelste 7 st. op het uiteinde vòòr onbewerkt laten en als volgt heen en weer haken: * 3 Stk, 2 L, 2 st. overslaan *,
herh. van * tot *, 3 Stk
18de t.: 1 V in elk Stk, 2 V in elke ruimte van 2 L.
19de t.: * 2 Stk in de eerstvolgende V, 1 L, 1 st. overslaan *, herh. van * tot *, 2 Stk in de laatste st.
20ste, 21ste en 22ste t.: * 2 Stk tussen de eerstvolgende 2 Stk, 1 L *, herh. van * tot *, 2 Stk tussen de laatste 2 Stk.
23ste t.: (met wit garen) * tussen de 2 Stk: 1 V, 1 L, 1 picootje en 1 V haken; 1 V in de eerstvolgende L *, herh. ook van * tot *
langs de zijranden van de opening voor, maar langs de basis van de opening (op de plaats van de 7 middelste st.) als volgt
haken: * 1 V, 3 L, 2 st. overslaan *, herh. van * tot *.
Draad doorknippen en afhechten.
Roosje: met het witte garen 6 L haken, deze tot een ringetje sluiten met 1 HV in de eerste L en hierin 5 maal (1 V, 3 Stk) haken;
draad doorknippen en afhechten.
AFWERKING
Bevestig het roosje middenvoor. Knip het lint doormidden en rijg het door de gaatjes van de 17de t.

