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AFMETING (liggend gemeten)
Breedte ca. 35 cm
Lengt (met hengsel) ca. 64 cm

MATERIAAL
Schachenmayr #netzaporter, bolletje van 250 g 
ca. 250 g = 375 m
kl 00052 (denim)                1 bolletje

1 haaknld 4,0 mm
1 haaknld 5,0 mm
1 borduurnaald

AFKORTINGEN
dbst = dubbel stokje
hst = half stokje
hvs = halve vaste(n)
kl = kleur
ls = losse(n)
vs = vaste(n)
st = stokje(s)
t = toer(en)

PROEFLAPJE
Netpatroon: met nld 5,0 mm 18 s en 4 t = 10 x 10 cm

Als de afmetingen van het proeflapje afwijken, met dikkere 
of dunnere naalden breien.
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BASISTECHNIEKEN
Basispatroon: 
Voor de bodem st in toeren haken. Daarbij elke t met 3 ls 
voor het 1e st beginnen en met 1 hvs in de 3e ls aan het 
begin van de toer eindigen.
Netpatroon
Elke t met 4 ls voor het 1e dbst beginnen en met 1 hvs in de 
4e ls aan het begin van de toer eindigen.
1e t: 4 ls, dan * 3 ls, 3 s overslaan, 1 dbst, vanaf * steeds 
herhalen. De t met 3 ls, 3 s overslaan en 1 hvs eindigen.
2e t: 4 ls, 1 ls, dan * 1 dbst om het volgende boogje van ls, 
3 ls, vanaf * steeds herhalen. De t met 1 dbst, 1 ls en 1 hvs 
eindigen.
3e t: 4 ls, dan * 3 ls, 1 dbst om het volgende boogje van ls, 
vanaf * herhalen. De t met 3 ls en 1 hvs eindigen.
De 2e en 3e t herhalen.

INSTRUCTIES
Bodem
Met nld 4,0 mm 3 ls en 11 st in een draadring haken. 
De t met 1 hvs in de 3e ls in het rond sluiten (= 12 s).
1e t: elk st verdubbelen (= 24 s).
2e t: elk 2e st verdubbelen (= 36 s).
3e t: elk 3e st verdubbelen ( = 48 s).
4e - 11e t: volgens dit schema verder in elke t steken 
meerderen (= 144 s na de 11e t).
12e t: elk 18e st verdubbelen (= 152 s).
13e t: in elke s 1 st haken (= 152 s).

Met nld 5,0 mm verder werken:
14e t: 4 ls (= 1 dbst), dan * 3 ls, 3 s overslaan, 1 dbst, vanaf * 
steeds herhalen. De t met 3 ls, 3 s overslaan en 1 hvs in de 
4e ls eindigen (= 152 s).
15e t: 4 ls (= 1 dbst), 1 ls, dan * 1 dbst om het volgende 
boogje van ls, 3 ls, vanaf * steeds herhalen. De t met 1 dbst, 
1 ls en 1 hvs in de 4e ls eindigen (= 152 s).
16e t: 4 ls, (= 1 dbst), dan * 3 ls, 1 dbst om het volgende 
boogje van ls, vanaf * herhalen. De t met 3 ls en 1 hvs in de 
4e ls eindigen (= 152 s).
De 15e en 16e t nog 4 x herhalen. De draad afknippen en 
erdoor heen halen.

1e deel afsluiting
Met nld 4,0 mm verder werken, met een nieuwe draad bij 
het 7e boogje van ls aanlussen en als volgt haken: 
1e t: om de volgende 7 boogjes van ls steeds 4 vs haken, 
het dbst overslaan. 1 keer-ls, werk keren (= 28 s).
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2e - 7e rij: in elke s 1 vs haken, 1 keer-ls, werk keren (= 
28 s). Na de laatste rij geen keer-ls meer haken, de draad 
afknippen en doorhalen.
12 boogjes van ls overslaan, met een nieuwe draad 
aanlussen en de 1e - 7e rij herhalen. De draad niet afknippen, 
maar als volgt verder haken:

2e deel afsluiting met hengsels
1e t: 7 vs (bij de buitenste s van de eerder gehaakte 7 
rijen), steeds 3 vs om de volgende 12 boogjes van ls, 7 vs 
(bij de buitenste s van de eerder gehaakte 7 rijen), 70 ls 
(= 1e hengsel), 28 s overslaan, 7 vs (bij de buitenste s van 
de eerder gehaakte 7 rijen), steeds 3 vs om de volgende 
12 boogjes van ls, 7 vs (bij de buitenste s van de eerder 
gehaakte 7 rijen), 70 ls (= 2e hengsel), 28 s overslaan (= 
240 s).
In spiraaltoeren haken, bij het begin van de toer een 
contrastkleurige draad neerleggen:
2e - 7e t: in elke s 1 vs haken. Na de laatste t nog 1 hvs in de 
volgende s haken (= 240 s).

AFWERKING
De draad afknippen, doorhalen en instoppen. 
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