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Lısa Rıchardson
Crochet Along 2017
Felted Tweed Blanket
deel 8 - deel met kruisje-rondje

GAREN
Felted Tweed
C Ginger 154
D Cumin 193
J Avocado 161

meer info
over het garen
via knitrowan.com

HAAKNAALD
haaknld 3,5 mm
AFKORTINGEN
hvs = halve vaste; kl = kleur; ls = losse; R = rij; st = stokje; vs
= vaste;
dbstX = 2 omslagen, haaknld bij het volg st insteken, draad
doorhalen, dan de draad door 2 lussen op de nld halen, volg st
overslaan, omslag en haaknld bij het volg st insteken, draad
doorhalen, (draad door 2 lussen op de nld halen) 4x, 1 ls, omslag en
haaknld halverwege het st bij het kruispunt insteken, (draad door 2
lussen op de nld halen) 2x;
3 st samen doorh = 3x (1 omslag, haaknld insteken, draad
doorhalen, dan de draad door 2 lussen op de nld heen halen), tot
slot de draad door alle 4 lussen halen.

haken
eenvoudig
CAL17-00008
v.1

begin van de rij, keren.
R 4: l ls (geldt NIET als s), 1 vs in het st onder de 1 ls, 1 vs in de
volg ls, * 1 vs in de volg 3 samen doorgehaalde st, 1 vs in de volg
2 ls, vanaf * tot het einde, de laatste vs in de 3e van de 4 ls aan het
begin van de rij, keren.
Rij 2 tot 4 3x herh.
Draad afknippen en doorhalen.
Met garen C blok B bij de laatste rij van het deel met kruisje-rondje
met hvs verbinden (zie uitleg bij deel 6).
Aan de goede kant met garen C en nld 3,5 mm bij de hoek
linksonder van blok C aanlussen, 134 vs (= 26 bij elk motief en 1
vs bij de verbindingsnaad).
Draad afknippen en doorhalen.
Aan de verkeerde kant met garen J aanlussen.
Nu rij 1 tot 4 van het deel met kruisje-rondje haken.
Rij 2 tot 4 3x herh.
Draad afknippen en doorhalen.
Met garen C blok B bij de laatste rij van het deel met kruisje-rondje
met hvs verbinden (zie uitleg bij deel 6).
Het middelste deel is nu klaar.

MIDDELSTE DEEL
De blokken worden met de delen met kruisje-rondje tot het
middelste deel verbonden.
Aan de goede kant met garen C en nld 3,5 mm bij de hoek
rechtsboven van blok A aanlussen, 134 vs (= 26 bij elk motief en 1
vs bij de verbindingsnaad).
Draad afknippen en doorhalen.
Aan de verkeerde kant met garen D aanlussen.
Nu het patroon kruisje-rondje haken:
R 1 (verkeerde kant): l ls (geldt NIET als s), 1 vs in elke vs tot
het einde, keren. [134 s]
R 2: 4 ls (= 1 dbst), st onder de 4 ls overslaan, * dbstX bij de volg 3
s, vanaf * tot de laatste vs, 1 dbst in de laatste vs, keren.
R 3: 4 ls (= 1 st + 1 ls), * 3 st samen doorh in het volg boogje van
1 ls, 2 ls, vanaf * tot het laatste boogje van 1 ls, 3 st samen doorh in
het laatste boogje van 1 ls, 1 st in de bovenste van de 4 ls aan het
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middelste deel

blok C

kruisje-rondje
garen J

blok B

kruisje-rondje
garen D

blok A
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