RAFIA garen
“RANIA” HOED EN TAS
Haak door op deze manier (dat wil zeggen nog 1 v tussen
elke meerdering totdat er 63 v op de tr staan), = 9 tr.
Haak vervolgens door met 1 v in elke v tot een hoogte van
12 cm en meerder in de laatste tr nog 2 v.
Haak door als volgt: 2 v in de eerste v, *1 v overslaan, 2 v
in de volgende v, herhaal steeds vanaf * tot een hoogte
van 18 cm.
Haak voor de rand van de hoed verder in vasten als volgt:
e
e
1 tr: meerder elke 5 v tot 2 v, = 78 v.
e
e
2 en 3 toer: haak zonder meerderen.
e
e
4 tr: meerder elke 7 v tot 2 v, = 89 v.
e
e
5 en 6 tr: haak zonder meerderen.
e
e
e
7 tr: 5 v, meerder 1x 1 v in de 6 v en hierna in elke 10 v,
= 97 v.
e
e
8 en 9 tr: haak zonder meerderen.
e
10 tr: haak een tr vasten van links naar recht.
Hecht af.
TAS: Afmeting 22 cm breed, 28 cm hoog
Materiaal: Adriafil Rafia beige (067) 4 strengen, fuchsia
(074) 1 streng, paars (075) 1 streng, haaknaald nr. 5
Stekenverhouding: 12 stokjes zijn 10 cm breed.
Controleer dit en gebruik indien nodig een andere
haaknaald.
Gebruikte steken:
Lossen = l, stokjes = st, toeren = tr.
HOED: Hoofdomvang ca. 52 – 54 cm
Materiaal: Adriafil Rafia beige (067) (eventueel ook in
diverse kleuren te maken) 3 strengen, haaknaald nr. 5
Stekenverhouding: 12 vasten zijn 10 cm breed.
Controleer dit en gebruik indien nodig een andere
haaknaald.
Gebruikte steken:
Lossen = l, vasten = v, toeren = tr.
Werkwijze:
e
e
1 tr: Haak 2 l en haak 7 v in de 2 l vanaf de haaknaald
e
en eindig met 1 halve vaste in de 1 v = 7 v. Elke toer
e
eindigen met een halve vaste in de 1 steek van de vorige
toer.
e
2 tr: haak 2 v in elke v = 14 v.
e
3 tr: haak *1 v in de eerste v, 2 v in de volgende v,
herhaal vanaf *, = 21 v.
e
4 tr: haak *1 v in de eerste 2 v, 2 v in de volgende v,
herhaal vanaf *, = 28 v.
e
5 tr: haak *1 v in de eerste 3 v, 2 v in de volgende v,
herhaal vanaf *, = 35 v.

Werkwijze:
Haak met beige 54 l en sluit met een halve vaste tot een
ring. Haak in het rond als volgt:
e
1 tr: 54 stokjes. Sluit elke toer met een halve vaste.
e
2 tr: 3 lossen, 1 st, *1 l, 1 st overslaan, 2 st in volgende st,
herhaal vanaf *.
Herhaal deze 2 tr tot 28 cm hoogte.
Haak voor de klep nu verder over 26 st in heen- en
teruggaande toeren als volgt:
6 tr in patroon doorhaken. In de volgende tr 2 halve vasten
in de eerste 2 st, haak patroon tot de laatste 2 st en keer.
Haak over de eerste 3 st halve vasten en haak patroon tot
de laatste 3 st en keer. Haak 4 halve vaste in de eerste 4
st en haak patroon tot de laatste 4 st. Hecht af.
Haak met paars en fuchsia bandjes die door de
gaatjestoeren passen. Haak hiervoor ca. 54 lossen en
haak hierop een tr vasten. Naai de bandjes aan de
binnenkant aan elkaar. Voor de klep bandjes op breedte
haken. Haak voor de schouderband met beige ca. 108 l
(afhankelijk van de gewenste lengte) en haak hierop 3
toeren vasten. Hecht af. Naai de band aan de zijkanten
van de tas.
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