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GAREN
Felted Tweed 
H Stone 190
I Carbon 159
J Avocado 161

HAAKNAALD
haaknld 3,5 mm

AFKORTINGEN 
driev st = drievoudig stokje; dbst = dubbel stokje; hvs = halve 
vaste; kl = kleur;  ls = losse; R = rij; st = stokje;  vs = vaste 
 
BASISDEEL
Met haaknld 3,5 en garen I 57 ls haken.
Basisrij (goede kant): met de 1e kleur, 2 st in de 3e ls vanaf 
de nld, * 4 ls, 5 ls overslaan, 5 st in de volg ls, vanaf * herh tot de 
laatste 6 ls, 5 ls overslaan, 3 st in de laatste ls, keren. [9 pg]
Nu als volgt verder haken: 
R 1 (goede kant): met de 1e kleur, 2 ls (= 1e st), st onder de 2 
ls en de volg 2 s overslaan, * (3 st, 3 ls, 3 st) in het volg boogje van 
4 ls **, de volg 5 st overslaan, vanaf * herh, bij de laatste herhaling 
bij ** eindigen, 2 st overslaan, 1 st in de bovenste van de 2 ls aan 
het begin van de rij, keren.
R 2: met de 2e kleur, 6 ls (= 1e driev st + 1 ls), * 5 st in het 
volg boogje van 3 ls **, 4 ls, vanaf * herh en de laatste herhaling 
eindigen bij **, 1 ls, 1 driev st in de bovenste van de 2 ls aan het 
begin van de rij, keren.
R 3: met de 3e kl, 5 ls (= 1e dbst + 1 ls), 3 st in het volg boogje 
van 1 ls, * 5 st overslaan, (3 st, 3 ls, 3 st) in het volg boogje van 4 
ls, vanaf * herh, de laatste (3 st, 1 ls, 1 st) in de 5e ls van de 6 ls aan 
het begin van de laatste rij, keren.
R 4: met de 3e kl, 3 ls (= 1e st), 2 st in het volg boogje van 1 ls *, 
4 ls, 5 st in het volg boogje van 3 ls, vanaf * 7x herh, 4 ls, 5 st in de 
4e ls van de 5 ls aan het begin van de laatste rij, keren.
Deze 4 rijen vormen het patroon.
Nog 5 rijen volgens het patroon haken, na rij 1 van het patroon 
eindigen.
Draad afknippen en doorhalen.

Haak 4 basisdelen met de volgende kleuren:
1e deel: G en E.
2e deel: B en K.
3e deel: L en I.
4e deel: D en F.

In totaal 4 delen.

Volgens het schema op de volgende pagina met nld 3,5 mm en 
garen C de tweekleurige delen en andere delen tot de stroken voor 
de boven- en onderrand van het middelste deel verbinden (zie 
uitleg bij deel 6).
De stroken bij de boven- en onderrand van het middelste deel 
leggen en met hvs verbinden (zie uitleg bij deel 6).
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middelste deel

nr 9 

D3

tweekleurig deel, 
garen I & L

nr 1 

D3

tweekleurig deel, 
garen D & F

element 11 element 12

element 1 element 2tweekleurig deel, 
garen G & E

tweekleurig deel, 
garen B & K


