Gestreept ribbel plaid met schelprand
Een gehaakt plaid is helemaal
hot en het past eigenlijk overal
in huis. Op de bank, op bed of
gezellig opgestapeld. Dit plaid
bestaat uit stoere ribbels en
is heerlijk warm voor koude
winteravonden. Varieer met kleur
en het geeft een hele andere
uitstraling, probeer het eens. De
afmeting is ± 140 x 200 cm.
benodigdheden
- Haaknaald 5
- 10 bollen Zeeman Royal grijs
- 6 bollen Zeeman Royal crème
- 2 bollen Zeeman Royal fuchsia
opmerkingen
Het aanbod van de Zeeman wil nog
wel eens veranderen. Het is dus geen
garantie dat de gebruikte wol nog
Special DK ook een goede optie.
Het plaid wordt in de lengterichting
gehaakt, op deze manier lopen de
ribbels en strepen ook in de lengte.
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beschikbaar is. In dat geval is Stylecraft

Gestreept ribbel plaid met schelprand
BEGIN: Maak een ketting van 275 lossen en 1 keerlosse.

Kleurverdeling
Toer 1 t/m 32

grijs

Toer 1: 1 v in 2e l vanaf de naald, 1 v in elke l tot einde

Toer 33 t/m 38

wit

toer, keer het werk.

Toer 39 t/m 42

fuchsia

Toer 43 t/m 48

wit

Toer 2: 1 l, 1 v in achterste lus van elke v tot einde toer,

Toer 49 t/m 64

grijs

keer het werk.

Toer 65 t/m/ 70

wit

Toer 71 t/m 74

fuchsia

Toer 75 t/m 80

wit

Toer 81 t/m 96

grijs

Toer 97 t/m 102

wit

VERVOLG: Herhaal toer 2.

Rand

Toer 103 t/m 106 fuchsia

Toer 1: Hecht aan en haak een rand van vasten

Toer 107 t/m 112 wit

rondom het plaid.

Toer 113 t/m 128 grijs

afkortingen

Toer 129 t/m 134 fuchsia

l

losse

Toer 2: Haak 3 l (telt als 1e st), 2 st in zelfde steek *1

Toer 135 t/m 138 wit

v

vaste

l, 1 v overslaan, 1 v, 1 l, 1 v overslaan, 3 st in zelfde v*,

Toer 139 t/m 144 fuchsia

st

stokje

herhaal *...*. Op de hoeken is het even kijken hoe je

Toer 145 t/m 160 grijs

uitkomt. Misschien moet je 3 st haken in dezelfde steek

Toer 161 t/m 166 wit

gevolgd door 1 l en daarna nog een keer 3 st in dezelfde

Toer 167 t/m 170 fuchsia

steek, dan kom je dus op 6 stokjes in de steek op de

Toer 171 t/m 176 wit

hoek.

Toer 177 t/m 192 grijs
Toer 193 t/m 198 wit
Toer 199 t/m 202 fuchsia
Toer 203 t/m 208 wit
Toer 209 t/m 224 grijs
Toer 225 t/m 230 wit
Toer 231 t/m 234 fuchsia
Toer 235 t/m 240 wit
Toer 241 t/m 272 grijs

