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GAREN
Felted Tweed
A Bilberry 151
B Peony 183
C Ginger 154
D Cumin 193
E Rage 150
F Watery 152
G Barn Red 196
H Stone 190
I Carbon 159
J Avocado 161
K Boulder 195
L Celadon 184
meer info
over het garen
via knitrowan.com

HAAKNAALD
haaknld 3,5 mm
PROEFLAPJE
basismotief: 14 x 14 cm met nld 3,5 mm
AFKORTINGEN
dbst = dubbel stokje; hvs = halve vaste; kl = kleur; ls = losse;
st = stokje; T = toer; vs = vaste; 2 st samen doorh = 2x (1
omslag, haaknld insteken, draad doorhalen, dan de draad door 2
lussen op de nld heen halen), tot slot de draad door alle 3 lussen
halen

BASISMOTIEF
Met nld 3,5 mm en de 1e kl 10 ls haken en met 1 hvs in het rond
sluiten.
De kleuren volgens de aanwijzingen wisselen:
T 1 (goede kant): met de 1e kl, 3 ls (= 1e st), 31 st in de ring,
1 hvs in de bovenste van de 3 ls aan het begin van de toer. [32 s]
T 2: met de 2e kl, 7 ls, de 3 ls onder de 7 ls en de volg 3 st overslaan,
1 hvs in het volg st, (7 ls, volg 3 st overslaan, 1 hvs in het volg st,) 6x,
3 ls, 1 dbst in dezelfde s als de hvs van de vorige toer.
T 3: met de 3e kl, 3 ls (= 1e st), 6 st in het dbst onder de 3 ls, (7 st
in de 4e ls van het boogje van 7 ls) 7x, 1 hvs in de bovenste van de
3 ls aan het begin van de toer.

T 4: met de 2e kl, 1 hvs in het volg st, 6 ls (= 1e st + 3 ls), * 1 st
overslaan, (1 dbst, 5 ls, 1 dbst) in het volg st (= middelste s van het
groepje van 7), 3 ls, 1 st overslaan, 2 st samen doorh bij de volg
4 s (= 1 st in de volg s, 2 st overslaan, 1 st in de volg s), 3 ls, 1 st
overslaan, 1 vs in het volg st, 3 ls, 1 st overslaan **, 2 st samen doorh
bij de volg 4 s (= 1 st in de volg s, 2 st overslaan, 1 st in de volg s),
3 ls, vanaf * 3x herh, de laatste herh eindigen bij **, 1 st in het volg
st, 1 hvs in de 3e van de 6 ls aan het begin van de toer.
T 5: met de 2e kl, 3 ls (= 1e st), * 3 st in het volg boogje van 3 ls, 1
st in het volg dbst, (2 st, 1 dbst, 2 st) in het volg boogje van 5 ls, 1 st
in het volg dbst, 3 st in het volg boogje van 3 ls, 1 st in de 2 samen
doorgehaalde st, 3 st in het volg boogje van 3 ls, 1 st in de volg vs, 3
st in het volg boogje van 3 ls **, 1 st in de 2 samen doorgehaalde st,
vanaf * 3x herh, de laatste herh eindigen bij **, 1 hvs in de bovenste
van de 3 ls aan het begin van de toer.
T 6: met de 4e kl, 3 ls (= 1e st), 1 st in de volg 6 st, *(1 st, 1 dbst,
1 st) in het volg dbst **, 1 st in de volg 21 st, vanaf * 3x herh,
de laatste herh eindigen bij **, 1 st in de volg 14 st, 1 hvs in de
bovenste van de 3 ls aan het begin van de toer.
Draad afknippen en doorhalen.
Het basismotief is een vierkant: bij de randen steeds 23 st, op de
hoeken 1 dbst.
Tip: omdat de motieven later volgens een schema ingedeeld
worden, elk motief een nummer geven (D = deel): D2 nr 1, D2 nr
2, D2 nr 3, D2 nr 4, D2 nr 5, D2 nr 6, D2 nr 7 en D2 nr 8.
Eﬀen motieven
Haak 4 basismotieven in de volg kleuren:
1e motief: K.
2e motief: F.
3e motief: E.
4e motief: G.
Gekleurde motieven
Tip: om de kleuren te wisselen, de draad aan het einde van de
toer afknippen en doorhalen en met de draad van de nieuwe kleur
aanlussen OF bij de laatste steek van de toer in de ene kleur, de
laatste doorhaling al met de draad van de nieuwe kleur doorhalen.
Haak 4 basismotieven in de volg kleurvolgorde:
5e motief: L, I, C en J.
6e motief: D, E, L, en G.
7e motief: F, D, K en A.
8e motief: A, H, G en B.
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In totaal 8 motieven.
Spannen
Elk motief spannen (lees de aanwijzingen op het etiket). Maak het
motief vochtig (of leg er een vochtige doek op) en laat het drogen.
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