www.lanagrossa.com

Foto’s: © Nicolas Olonetzky c/o Bascha Kicki Fotografen

OsterSpecial
Model 5

OsterSpecial

Model 5

ZONNEHOED · SECONDO
Kleurverloop: 12 (14) t. met dubbele draad rozenhout, 6 t. met telk. 1
Hoofdomvang: 53 - 56 cm (57 - 60) cm
draadje rozenhout en pastelviolet, 6 t. met dubbele draad pastelviolet, 6 t.
De gegevens voor hoofdomvang 57 - 60 staan tussen haakjes. Wanneer er met telk. 1 draadje pastelviolet en rosé, 8 t. met dubbele draad rosé.
maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor beide maten.
Gehaakt proeflapje: 14 s. en 17 rijen in basispatroon gehaakt = 10 x 10
Materiaal: „Secondo“ (55% katoen, 25% polyamide, 20% zijde, ll. = ca. 125 cm.
m/50 g) van Lana Grossa: telk. 50 g rozenhout (kl. 16), pastelviolet (kl. 64) en
rosé (kl. 70); 1 haaknaald nr. 4,5.
Uitvoering: een draadlus vormen en in de lus in basispatroon als volgt haken: 1e toer: 6 v. 2e toer: in elke v. telk. 2 v. = 12 v. 3e toer: in elke 2e v. 2 v.
Opgelet: steeds met dubbele draad haken.
= 18 v. Daarna nog 9 (10)x in elke t. steeds op dezelfde plaatsen 1 v. meerd.
= 72 (78) s. Daarna zonder meerderingen verder haken. Na 30 (32) t. voor
Basispatroon: een draadlus maken en in toeren vasten haken. Voor de de rand van de hoed in elke 6e v. 2 v. haken = 84 (91) s. Daarna nog 3x in
1e v. van een t. 1 l. extra haken. Elke t. met 1 hv. in de 1e v. sluiten. Wanneer elke volg. 2e toer op dezelfde plaatsen telkens 1 v. meerderen = 120 (130) s.
er niets anders staat aangegeven, in elke v. 1 v. haken. Voor een meerdering Na de 38e (40e) toer is het deel beëindigd. Draad afknippen en instoppen.
2 v. in 1 insteekplaats haken. In alle niet genoemde t. vasten zonder meerderingen haken.

Afkortingen
aan weersz. = aan weerszijden; afb. = afbeelding; afh. = afhalen; afk. = afkanten; afw. = afwisselend; cm = centimeter; db.st. = dubbel
stokje; d.w.z. = dat wil zeggen; g = gram; gelijkm. verd. = gelijkmatig verdeeld; h.st. = half stokje; hv. = halve vaste; herh. = herhalen;
kant-s. = kantsteek; kl. = kleur; l. = losse; ll. = looplengte; m = meter; meerd. = meerderen; midd. = middelste; mind. = minderen;
nld. = naald; nr. = nummer; o. = omslag; ø = diameter; opz. = opzetten; pg. = patroongedeelte; s. = steek; samenbr. = samenbreien; st. =
stokje; t. = toer; v. = vaste; vlg. = volgens; volg. = volgende

Het proeflapje
Haak eerst een proeflapje! Daarmee kunt u vaststellen of het aantal
steken en naalden van uw haakwerk met de aangegeven aantallen
in de stekenproef overeenstemmen. Haak een lapje van 12 x 12 cm
in het aangegeven patroon. Maak vervolgens een kartonnen sjabloon van 10 x 10 cm en leg het op het proeflapje.

Tel dan na: met hoeveel steken in de breedte en hoeveel naalden in
de hoogte kom ik op een afmeting van precies 10 x 10 cm? Wanneer
daar in uw proeflapje minder steken voor nodig zijn, moet u strakker
haken of een dunnere haaknaald nemen. Wanneer in uw proeflapje
juist meer steken op 10 x 10 cm komen, moet u losser haken of een
dikkere haaknaald nemen.
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