Gerdy’s gehaakte omslagdoek “Streepje voor streepje”

©2013 Gerdy Vrijhoef voor Wolhalla
Benodigdheden:
Kleur 1 – Uni sokkenwol 100 gram - 420m. Op de foto Schoppel Uni Wit.
Kleur 2 – Gekleurde sokkenwol 100 gram – 420/400m. Op de foto Schoppel Toverbol Crazy
Haaknaald 3,5 mm
2 veiligheidsspelden
Steken:
lossen (opzet en keren) , vasten (v)
voor de rand halve vasten, halve stokjes en stokjes

Haak alleen in de achterste lus van de steek.
Techniek:

Er worden steeds 2 heengaande en 2 teruggaande toeren direct na elkaar gehaakt.
Aan het eind van de heengaande toer met kleur 1 wordt de lus vastgezet met een veiligheidsspeld.
Maak met kleur 2 ook een heengaande toer (begin dus weer vooraan de vorige toer). Houd de speld
met de vorige kleur vóór het werk. Zet in de 2e heengaande toer ook de laatste lus vast met een
speld. Schuif de haaknaald in de vastgezette lus van kleur 1, verwijder de speld, haak 2 lossen en
maak met vasten een teruggaande toer. Lus vastzetten.
Aan het begin van de vorige toer de lus van kleur 2 oppakken, 2 lossen haken en weer een
teruggaande toer vasten haken. Lus vastzetten.
Blijf dit herhalen.
Meerderen:
Vanaf toer 4 in elke toer 4 steken meerderen. Haak daarvoor in de derde steek en de twee na laatste
steek 2 vasten in 1 steek en haak in de middelste steek van het werk 3 vasten in 1 steek.
Werkwijze:
Kleur 1 - Zet 6 lossen op.
Kleur 1 – 1e toer: haak 2 v in de 2e losse, 1v in de 3e losse, 3 v in de 4e losse, 1 v in de 5e en 2 v in de 6e
(9st).
Kleur 1 – 2e toer: keer met 2 lossen, 2 v in de 1e st, 3v, 3 v in volgende st, 3 v, 2v in de laatste st. Zet
de lus vast met speld (13st).
Kleur 2 – 3e toer : begin weer vooraan (zie Techniek) 2v in de 1e st, 5 v, 3 v in volgende st, 5 v, 2v in de
laatste st. zet lus vast (17st).
Kleur 1 – 4e toer: pak lus van kleur 1 op, 2 lossen, 2v, 2v in de volgende st, 5v, 3 v in volgende st
(=midden), 5v, 2v in de volgende st, 2v. zet lus vast (21st)
Kleur 2 – 5e toer : pak lus van kleur 2 op, 2 lossen, 2v, 2v in volgende st, 7v, 3v in volgende st
(=midden), 7v, 2v in volgende st, 2v (25st)
Herhaal toer 4 en 5, waarbij het aantal vasten tussen de meerderingen bij elke toer met 2 verhoogd
wordt.

Ga door tot het aantal steken 411 bedraagt, of tot het garen (bijna) op is, of tot de gewenste grootte
is bereikt.
Rand:
Ga na de laatste toer met kleur 1 verder met deze kleur als volgt: *1 halve v, 1v, 1 half stokje, 1stokje,
1 half stokje, 1v*. Herhaal van * tot*, houd rekening met de meerderingen, eindig met 1 halve v.
Eindtoer: haak vasten op elke steek van de boog (=5 st), haak hierbij door beide lussen van de vorige
toer, haak boven elke halve vaste een vaste, maar steek de haaknaald hierbij ónder de vorige toer.
Afwerking:
Was het werk in een geschikt wasmiddel en span het liggend op handdoeken tot de gewenste
afmeting.
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