GRATIS PATRONEN

Boston Sun – gehaakte muts
Grootte: hoofdomvang ca. 54-56 cm.
Materiaal: Schachenmayr original Boston Sun
(50% katoen, 50% acryl, looplengte 100 m/100 gr.),
100 gr. neon pink nr. 00036.
Van Milward: 1 haaknaald nr. 7-8.
Basismotief: stokjes resp. vasten in toeren in de
rondte haken, hierbij het 1e stokje van elke toer
vervangen door 3 lossen resp. de 1e vaste door 2
lossen; elke toer sluiten met 1 halve vaste in de
bovenste losse van het toerbegin. Bij de stokjes
steeds insteken door de stokjes resp. om de lossen
van de vorige toer.
Netmotief: steeds afwisselend 1 stokje en 1 losse
haken en dit motief in elke toer laten verspringen;
hiervoor aan het begin van elke toer de 1e losse van
de vorige toer met 1 halve vaste overslaan.
Stekenproef: in netmotief: 12 steken (st.) en
6 toeren = 10 x 10 cm.
Let op: in de 14e t/m 16e toer de bovenste lusjes
van elke stokje/elke vaste iets langer trekken, zodat
de rand niet te eng wordt!
Totale hoogte= ca. 25 cm.

Copyright © 2013 Coats PLC - www.schachenmayr.com
Unsere Modelle, Bilder und Zeichnungen sind urherberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung, die über die private Nutzung hinausgeht, ist ohne unsere Zustimmung nicht zulässig.

04 / 2013

Werkwijze: zie ook haakschema.
4 Lossen opzetten; met 1 halve vaste tot een ring
sluiten.
1e toer: 4 keer: afwisselend 2 stokjes en 2 lossen
in de ring haken = 16 st.
2e toer: afwisselend 2 stokjes en 1 losse haken,
hierbij telkens 1 stokje in elke st. van de vorige toer
haken met 1 extra losse ertussen = 24 st.
3e toer: haken als de 2e toer = 36 st.
4e toer: haken als de 2e toer = 54 st.
5e toer: 20 keer: 2 stokjes en 1 losse haken, hierbij
telkens bij elke 2e losse 1 st. van de vorige toer
overslaan, eindigen met 2 stokjes, 1 losse en 1
stokje = 64 st.
6e toer: afwisselend 1 stokje en 1 losse haken,
hierbij elk stokje in de 2e st. van de vorige toer
haken = 64 st.
7e toer: in netmotief haken = 64 st.
8e t/m 13e toer: haken als de 7e toer.
14e toer: stokjes haken, hierbij elk stokje om de
losse van de vorige toer haken = 32 st.
15e toer: vasten haken, hierbij telkens 1 vaste in
1 stokje van de vorige toer haken = 32 st.
16e toer: eerst de muts keren en nog 1 toer vasten
haken. Dan de draad door de laatste st. haken en
afhechten.
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Verklaring tekens
= 1 losse
= 1 halve vaste
= 1 vaste
= 1 stokje

Chart key:
= ch 1
= 1 sl st
= 1 sc
= 1 dc

