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Benodigdheden paarse gehaakte stola
Paarstinten: van Lana Grossa 100 gram Lace Lux kleur 36, elk 50 gram van Silkhair print
kleur 303 en Silkhair kleur 34
Haaknaald nummer 15, schaar
Let op: de stola wordt met 4 draden tegelijk gehaakt, 2 draden Lace Lux, 1 draad Silkhair en 1 draad
Silkhair print
Algemeen
Er is een nieuwe opzetmethode gebruikt voor een mooiere opzetrand. Nieuwe
opzetmethode: Haak een ketting van 3 lossen. Haak nu een stokje in de eerste losse.
Maak nu een nieuw stokje door eerst een omslag te maken en de haaknaald door de
voorste onderste lus van het eerste stokje te steken. Haal de draad door. Haal de draad
nogmaals door deze eerste lus van de drie lussen die nu op uw haaknaald staan. Dit om
een extra opzetlosse te creëren. Maak nu het stokje af door om te slaan, de draad door de
eerste twee lussen op uw haaknaald de halen, nogmaals om te slaan en door de laatste
twee lussen op uw haaknaald te halen. Zie ook de korte foto-instructie.
De stola wordt met 4 draden tegelijk op haaknaald 15 gehaakt.
Bij de verdere beschrijving is ervan uitgegaan dat u bekend bent met de haaktermen.
De afkortingen staan voor: L=losse, v= vaste, hv = halve vaste st = stokje, T1 = toer 1, enzovoort.
T1: zet met 4 draden tegelijk met de nieuwe opzetmethode 25 stokjes op. T2: 3L, 23
stokjes haken (het eerste stokje wordt vervangen door de 3 lossen). T3-T44: Herhaal toer
2. Hecht de draad af.
Afwerken:
Voor de franjes knip je draadbundels van ongeveer 30 cm. Maak franjes van ongeveer 20 draden samen, knoop 6 draadbundels langs beide onderkanten van de stola. Aangezien de Lace Lux al ver op
was, zijn de franjes van Silkhair.

