SETJE “SAONA”
NAVY garen
TRUITJE
BENODIGDHEDEN
• In totaal 450 gr. Navy garen, t.w.: 150 gr. van elk van beide kleuren paars nr. 58 en oranje nr. 53 en 50
gr. van elk van de kleuren azuurblauw nr. 44, pistachegroen nr. 67 en blauw n. 40.
• haaknaald nr. 6
• maasnaald
MAAT: 6/8 jaar
GEBRUIKTE STEKEN
Losse (L)
Halve vaste (HV)
Vaste (V)
Kettingsteek voor het naaien met de maasnaald
PROEFLAPJE
10 x 10 cm V gehaakt met haaknaald nr. 6 = 10,5 st. en 12 t.
WERKWIJZE
Rugpand: met het paarse garen een
ketting van 42 L + 1 voor het keren
haken, hierop V haken en in de 4de en
5de t., regelmatig over de t. verdeeld, 3
st. minderen. Bij een tot. hoogte van 15
cm, om vorm te geven aan de
zijkanten, aan weerszijden in iedere 4de
t.: 2 x 1 st. minderen; Bij een tot.
hoogte van 28 cm aan weerszijden 1 st.
meerderen. Bij een tot. hoogte van 31
cm voor de armsgaten aan weerszijden
2 st. onbewerkt laten. Op 16 cm vanaf
het begin van de armsgaten de draad
doorknippen en afhechten.
Voorpand: met het oranje garen een
ketting van 42 L + 1 voor het keren
haken en hierop haken zoals bij het rugpand tot een tot. hoogte van 31 cm. Voor de armsgaten aan weerszijden 3 st. onbewerkt laten.
Op 16 cm vanaf het begin van de armsgaten de draad doorknippen en afhechten.
Rechter mouw: haak met het azuurblauwe garen een ketting van 32 L + 1 voor het keren en haak hierop V. Aan weerszijden in de
13de t.: 1 st. meerderen. Bij een tot. hoogte van 17 cm draad doorknippen en afhechten.
Linker mouw: als de rechtermouw maar met het pistachegroene garen.
AFWERKING
Sluit alle naden als volgt met het blauwe garen en de kettingsteek op de goede zijde van het werk: sluit de schouders over 5 cm met
de kettingsteek op de voorzijde van de linkerschouder en op de achterzijde van rechterschouder. Sluit de zijnaden met de kettingsteek
op de voorzijde van de linker zijkant en op de achterzijde van de rechter zijkant. Sluit de mouwen met de kettingsteek op de
achterzijde van de linkermouw en op de voorzijde van de rechtermouw. Zet tenslotte de mouwen in, met de kettingsteek.

TASJE
MATERIAAL
ADRIAFIL GAREN
BENODIGDHEDEN
• In totaal 250 gr. Navy garen, t.w.: 50 gr. van elk van de kleuren paars nr. 58, oranje nr. 53, azuurblauw nr. 44, pistachegroen nr.
67 en blauw n. 40.
• haaknaald nr. 6
• maasnaald
GEBRUIKTE STEKEN

Losse (L)
Halve vaste (HV)
Vaste (V)
Kettingsteek voor het naaien met de maasnaald
PROEFLAPJE
10 x 10 cm V gehaakt met haaknaald nr. 6 = 10,5 st. en 12 t.
WERKWIJZE
Voorkant: haak met het oranje garen een ketting van 18 L + 1 voor het keren en haak V. Bij een tot. hoogte van 21,5 cm draad
doorknippen en afhechten.
Achterkant: als de voorkant maar met het paarse garen.
Onderkant van het tasje: haak met het azuurblauwe garen een ketting van 8 L + 1 voor het keren en haak V. Bij een tot. hoogte van
17 cm draad doorknippen en afhechten.
Zijkant: haak met het pistachegroene garen een ketting van 8 L + 1 voor het keren en haak V. Bij een tot. hoogte van 21,5 cm draad
doorknippen en afhechten. Haak op dezelfde wijze de andere zijkant.
Hengsel: Met het azuurblauwe garen 6 st. langs de bovenrand van de achterkant opnemen en, op 1 st. vanaf de rechter zijkant, 42 t.
V haken. Na beëindiging van de 42ste t., zonder de draad door te knippen, 4 st. aan de bovenrand van de achterkant overslaan en
met HV de st. van de laatste t. van het handvat aan de volgende 6 st. van de achterkant verbinden. Draad doorknippen en afhechten.
Op dezelfde wijze het hengsel aan de bovenrand van de voorkant van het tasje haken.
AFWERKING
Sluit alle naden als volgt met het blauwe garen en de kettingsteek op de goede kant van het werk. Verbind de rechterzijde van de
achterkant aan een zijde van de zijkant met de kettingsteek op de achterkant; verbind de andere zijde van de achterkant aan een zijde
van de andere zijkant met de kettingsteek op de zijkant; verbind de rechterzijde van de voorkant aan de andere zijde van de zijkant
met de kettingsteek op de voorkant; verbind de andere zijde van de voorkant aan de andere zijde van de zijkant met de kettingsteek
op de zijkant. Verbind de onderkant aan de vier onderzijden van de voor- en achterkant en van de zijkanten met de kettingsteek op
de azuurblauwe onderkant.

HOEDJE
MATERIAAL
ADRIAFIL GAREN
BENODIGDHEDEN
• In totaal 250 gr. Navy garen, t.w.: 50 gr. van elk van de kleuren paars nr. 58, oranje nr. 53, azuurblauw nr. 44, pistachegroen nr.
67 en blauw n. 40.
• haaknaald nr. 6
• maasnaald
GEBRUIKTE STEKEN
Losse (L)
Halve vaste (HV)
Vaste (V)
Kettingsteek voor het naaien met de maasnaald
PROEFLAPJE
10 x 10 cm V gehaakt met haaknaald nr. 6 = 10,5 st. en 12 t.
WERKWIJZE
Bovenkantje: haak met de kleur paars een ketting van 4 L en sluit deze tot een ringetje met 1 HV.
1ste t.: haak in het verkregen ringetje: 8 V; vervolgen met V in het rond.
2de t.: haak 2 V in iedere onderliggende V.
3de t.: * 1 V in de volgende st., 2 V in de volgende st. *, herh. over de hele t. van * tot *.
4de t.: * 2 V in de volgende 2 st., 2 V in de volgende st. *, herh. over de hele t. van * tot *.
5de t.: * 3 V in de volgende 3 st., 2 V in de volgende st. *, herh. over de hele t. van * tot *.
6de t.: haak 1 V in iedere onderliggende V.
7de t.: * 4 V in de volgende 4 st., 2 V in de volgende st. *, herh. over de hele t. van * tot *.
8ste t.: * 5 V in de volgende 5 st., 2 V in de volgende st. *, herh. over de hele t. van * tot *.
Draad doorknippen en afhechten.
Zijdelen: haak met het pistachegroene garen een ketting van 16 L + 1 voor het keren en haak V. Bij een tot. hoogte van 12,5 cm aan
weerszijden, binnen de 3 buitenste st., 1 st. meerderen en vervolgens 1 st. meerderen in het midden van elk van de volgende 2 t. (=
tot. 20 st.). Bij een tot. hoogte van 16,5 cm draad doorknippen en afhechten.
Haak op dezelfde wijze de andere 2 delen, t.w.: 1 met het oranje gaaren en 1 met het azuurblauwe garen.
AFWERKING

Sluit alle naden als volgt met het blauwe garen en de kettingsteek op de goede kant van het werk. Verbind een zijde van het
azuurblauwe deel aan een zijde van het pistachegroene deel met de kettingsteek op het azuurblauwe deel; verbind de andere zijde
van het pistachegroene deel aan een zijde van het oranje deel met de kettingsteek op het pistachegroene deel; bevestig tenslotte de
andere zijde van het oranje deel aan de andere zijde van het azuurblauwe deel met de kettingsteek op het oranje deel. Verbind de
kleinste zijde van de verkregen cilinder aan de buitenrand van het bovenkantje met de kettingsteek aan de buitenkant van het hoedje.

