Week 14

We zijn nu ongeveer op een derde van het aantal toeren. Nu zou je kunnen uitrekenen hoe groot jouw
deken ongeveer wordt. Meet de lengte en vermenigvuldig met 3. Wordt ‘tie te kort naar je zin en wil
je ‘m langer maken…. Nu kun je zien hoeveel garen je tot nu toe hebt gebruikt en hoeveel je dus voor
jouw totale deken nodig gaat hebben. Misschien handig nu wat bij te bestellen?
Toer 47:
Met een nieuwe kleur: haak stokjes. Haak tussen de steken van de vorige toer zoals er we eerder
hebben gedaan. Wissel bij de laatste steek van kleur, 3 lossen, keer.
Tel je steken, voor de zekerheid, aan het eind.

Toer 48:
Haak in elke steek een stokje. Wissel bij de laatste steek van kleur, keer.

Dit patroon is gratis te downloaden op onze blogs
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Knutsels van Jolanda http://scrapselsvanjolanda.blogspot.nl
Het patroon is niet bedoeld voor commercieel gebruik

We gaan voor de 2e keer een “Catherine Wheel” haken.
Misschien lukte je het de vorige keer niet helemaal naar je zin, hier is een herkansing ;-)

Nog even een aantal tips:
Goed lezen!
Lees eerst eens de beschrijving helemaal door.
Misschien klinkt het als "abracadabra" maar laat je niet gek maken.
Pak dan je haaknaald, garen en je dekentje erbij.
Lees het patroon stapje voor stapje opnieuw en haak met de beschrijving mee.

Haak deze 4 toeren losjes, anders gaat je werk te veel trekken en heb je een ongelijke rand. Haak
bijvoorbeeld met een haaknaald groter dan je tot nu toe hebt gebruikt.
Tel tussendoor je steken niet…. Doordat je steken moet samen haken klopt je aantal niet. Pas op het
eind van dit patroon kom je weer op je oorspronkelijke aantal steken!
Dit patroon kun je haken met 2 kleuren.
Voor de beschrijving met stap voor stap foto’s van de “Catherine Wheel” verwijs ik je naar week 4
(toer 8 t/m 11)

Toer 49:
Met de nieuwe kleur: 1 losse, vaste in dezelfde steek, sla 3 steken over, 7 stokjes in de volgende
steek, *sla 3 steken over, vaste in volgende steek, sla 3 steken over, 7 stokjes in de volgende steek.
Herhaal vanaf * tot het eind van de toer. Je eindigt de toer met een vaste in de laatste steek. Haak
deze laatste vaste niet helemaal af maar wissel van kleur en haak de steek dan af.
Toer 50:

DENK ERAAN, LOSJES HAKEN!

Met de nieuwe kleur: 2 lossen, in de volgende 3 steken haak je een stokje die je niet helemaal
afhaakt. Als je 4 lussen op je naald hebt, sla je de draad rond je naald en trek je de draad door alle
lussen tegelijk. Dit noemen we een cluster van 4.
*3 lossen, vaste in de middelste steek van de schelp van de toer eronder. 3 lossen, in de volgende 7
steken haak je een stokje maar haak de stokjes niet af. Doe dit pas na de laatste (7 e) steek, sla de
draad om de naald en trek door alle 8 lussen (cluster van 7).
Herhaal van * tot het eind, de laatste cluster is met 4 stokjes.
Niet van kleur wisselen!
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Toer 51:
3 lossen en 3 stokjes in de 1e steek, vaste in de vaste van de vorige toer.
*In het midden van het volgende “wheel” 7 stokjes, vaste in de volgende vaste van de vorige toer.
Herhalen vanaf * tot het eind.
In de laatste steek haak je een halve schelp, dus 4 stokjes en hecht de kleur aan van toer 49.
Toer 52:
1 losse en 1 vaste in dezelfde steek,
*3 lossen, maak een cluster van 7 zoals beschreven in toer 50, 3 lossen, vaste in de bovenkant van de
schelp. Ga vanaf * door tot het eind.
Haak de laatste vaste niet helemaal af en wissel zo weer van kleur.
Het Catherine’s Wheel patroon is hiermee klaar!
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