POEMA GAREN
“BIRGIT” TOP

Werkwijze:
Rugpand: Haak 127-141 lossen en haak hierop
patroonsteek volgens teltekening. Laat bij 51-52
cm hoogte voor de hals de middelste 29-31
steken onbewerkt en haak beide kanten apart
verder. Minder aan de halskant nog 2x6 steken
in elke toer. Hecht bij 54-55 cm hoogte af.
Voorpand: Haak als het rugpand tot 47-48 cm
hoogte. Laat voor de hals de middelste 27-29
steken onbewerkt en haak beide kanten apart
verder. Minder aan de halskant nog 1x4, 1x3,
2x2 en 2x1 steken in elke toer. Hecht op
dezelfde hoogte af als bij het rugpand.
Afwerking: Sluit de schoudernaden. Sluit de
zijnaden over de onderste 32 cm. Haak aan de
onderkant in het rond een rand als boven
beschreven. Haak langs de armsgaten 4 toeren
vasten (22 vasten per 10 cm).

Maten: S/M – L/XL
Materiaal: Adriafil Poema (80) 8-9 bollen,
haaknaald nr. 4
Stekenverhouding: 22 steken en ca. 10 toeren
in patroonsteek gehaakt, zijn 10x10 cm.
Controleer dit en gebruik indien nodig een
andere haaknaald.
Gebruikte steken:
Patroonsteek: haak volgens teltekening. Haak
1x de 1e t/m 9e toer en herhaal daarna steeds de
2e t/m 9e toer. o = losse, I = vaste, = stokje.
Onderrand:
1e toer: haak op elke steek een vaste, sluit elke
toer met een halve vaste..
2e toer: 2 vasten op elke vaste.
3e toer: 3 lossen, *1 vaste overslaan, 3 stokjes in
de volgende vaste, herhaal vanaf *.
4e toer: 3 lossen, 1 stokje overslaan, *3 stokjes
op het volgende stokje, 2 stokjes overslaan,
herhaal vanaf *.
5e toer: 4 lossen, *3 stokjes op het middelste
stokje, 1 picot = 4 lossen, 1 vaste in de 1e losse,
herhaal vanaf *.
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