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GAREN
Felted Tweed
C Ginger 154
E Rage 150
G Barn Red 196
I Carbon 159
L Celadon 184

HAAKNAALD
haaknld 3,5 mm 

AFKORTINGEN 
hvs = halve vaste; kl = kleur;  ls = losse; R = rij; st = stokje;  vs 
= vaste
 
TUSSENDEEL MET DIAMANTEN
De tussendelen worden bij de lange randen van het middelste deel 
vastgehaakt.

BASISDEEL
Aan de goede kant met garen C en nld 3,5 mm bij betreff ende 
hoek van het middelste deel aanlussen, 217 vs (= 26 bij elk motief, 
27 bij het deel met kruisje-rondje, 1 vs bij elke verbindingsnaad). 
Draad afknippen en doorhalen.
Aan de verkeerde kant met de 1e kl aanlussen.
R 1 (verkeerde kant): met de 1e kl, 1 hvs bij de 1e vs, * 3 ls, 2 vs 
overslaan, 1 st in de volg vs, 3 ls, 2 vs overslaan, 1 hvs in de volg vs, 
vanaf * tot het einde, keren. [36 pg]
R 2: met de 2e kl, 4 ls (= 1 st + 1 ls), 1 st in de hvs onder de 4 ls, * 
3 ls overslaan, 1 hvs in het volg st **, 3 ls overslaan, (1 st, 1 ls, 1 st, 1 
ls, 1 st) in de volg hvs, vanaf * herh, de laatste herh eindigen bij ** 
en 1 hvs in het laatste st werd gehaakt, 3 ls overslaan, (1 st, 1 ls, 1 st) 
in de hvs aan het begin van de rij, keren.
R 3: met de 2e kl, 6 ls (= 1 st + 3 ls), (st onder de 6 ls, 1 ls, 1 st) 
overslaan, * 1 hvs in de volg hvst **, 3 ls, 1 st en 1 ls overslaan, 1 st in 
het volg st, 3 ls, 1 ls en 1 st overslaan, vanaf * de laatste herh eindigen 
bij ** en 1 hvs in de hvs werd gehaakt, 3 ls, 1 st en 1 ls overslaan, 1 
st in de 3e van de 4 ls aan het begin van de rij, keren.
R 4: met de 1e kl, 1 hvs in het 1e st, * 3 ls overslaan, (1 st, 1 ls, 1 st, 
1 ls, 1 st) in de volg hvs, 3 ls overslaan, 1 hvs in het volg st, vanaf * 
tot het einde, de laatste hvs in de 3e van de 6 ls aan het begin van 

de rij, keren.
R 5: met de 1e kl, * 3 ls, 1 st en 1 ls overslaan, 1 st in het volg st, 3 
ls, 1 ls en 1 st overslaan, 1 hvs in de volg hvs, vanaf * tot het einde, 
keren.
Rij 2 tot 5 nog 4x herh.
Draad afknippen en doorhalen.

RECHTERDEEL
Volgens de uitleg van het basisdeel haken, daarbij bij de hoek 
rechtsonder van het middelste deel aanlussen, met de volgende 
kleuren haken:
1e kleur: garen E.
2e kleur: garen I.

LINKERDEEL
Volgens de uitleg van het basisdeel haken, daarbij bij de hoek 
linksboven van het middelste deel aanlussen, met de volgende 
kleuren haken:
1e kleur: garen L.
2e kleur: garen G.
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