JURKJE “MOENA”
CANDY GAREN
MATERIAAL
ADRIAFIL GAREN
BENODIGDHEDEN
• 450 gr. Candy garen kleur lila nr. 78
• breinaalden nr. 8
• haaknaald nr. 7
• satijnen lint in lila 5 cm breed: 210 cm voor de ceintuur, 105 cm voor een strik in het haar
• maasnaald
MAAT: 8 jaar
GEBRUIKTE STEKEN
Rechte tricotsteek
Losse (L)
Halve vaste (HV)
Vaste (V)
Stokje (Stk)
Fantasiesteek: zie de werkwijze van de rok.
Kreeftsteek: V haken van links naar rechts
PROEFLAPJES
10 x 10 cm in rechte tricotsteek met breinaalden nr.8 = 10 st. en 12,5 nld.
10 x 10 cm gehaakt met nld. nr. 7 in fantasiest. = ongeveer 1 motief en 4,5 gr..
WERKWIJZE
Lijfje rugpand: Zet 36 st. op en brei r. tricotst.. Bij een
tot. hoogte van 10 cm, voor de armgaten, aan weerszijden
2st., 2 x 1 st. afkanten in iedere 2de nld. Op 13 cm vanaf
het begin van de armsgaten, voor de hals de middelste 12
st. afkanten en de twee delen afzonderlijk verder breien;
kant nogmaals langs de hals, iedere 2de nld.: 2 st. af. Op 3
cm vanaf het begin van de hals de resterende 6 st. voor elk
van beide schouders afkanten.
Lijfje voorpand: als het lijfje van het rugpand tot een tot.
hoogte van 15 cm. Voor de hals de middelste 10 st.
afkanten en beide delen verder afzonderlijk breien; aan de
halszijde in iedere 2de nld. nog 3 x 1 st. afkanten. Op 11
cm vanaf het begin van de hals de resterende 6 st. voor elk
van beide schouders afkanten.
Rokje: wordt aan één stuk in het rond gehaakt. Naai de
zijnaden van het lijfje. Haak met de haaknld. langs de onderrand van het lijfje en, beginnend bij een zijnaad, als volgt in de
fantasiest. Haken:
1ste t.: 1 Stk (= vervangen van het 1ste Stk van de t. met 3 L), 1 Stk, *2 L, 1 kantst. overslaan, in de volgende st. 5 Stk haken,
2 kantst. overslaan, 1 V, 2 L, 1 kantst. overslaan, 2 Stk*, herh. van * tot *; sluit deze t. en de volgende t. met 1 HV in de 3 L
van het begin van de t.
2de t.: 2 Stk, *2 L, 1 V, in de 1ste van de volgende 5 Stk, de groep Stk overslaan, in de volgende V 5 Stk haken, 2 L, 1 Stk in
elk van de 2 volgende Stk*, herh. van * tot *.
3de t.: 2 Stk, *2 L, in de volgende V 5 Stk haken, 1 V in de 5de st. van de volgende groep, 2 L, 2 Stk*, herh. van * tot *.
4de t.: Herh. de 2de t.
Bij een tot. hoogte van de rok van 39 cm, = 18 gr., draad doorknippen en afhechten.
AFWERKING
Naai de schoudernaden. Maak met de haaknld. een rand in kreeftst. langs de hals achter, voor en de armsgaten. Maak met de
maasnld. knoopsgat aan iedere kant op het lijfje en steek het lint er doorheen.

