Mini-mysterie Breiclub.nl haken juni:
Gehaakte Poncho van Coton Mercerisé van Bergère de France,
mogelijk gemaakt door Grenzeloos Creatief,
importeur/groothandel van Bergère de France in Nederland

Kleurschema MM haken juni 2015
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Gehaakte poncho van Coton Mercerisé

Maten
Kwaliteit
Coton Mercerisé

Eén maat
Aantal bollen
4
Haaknaald nr. 2,5
Oorspronkelijke uitvoering in kleur Bananas

Dit patroon is eigendom van S.A. BERGÈRE DE FRANCE en elke reproductie, zelfs
gedeeltelijk, is geheel verboden zonder uitdrukkelijke toestemming
van BERGÈRE DE FRANCE.

GEHAAKTE PONCHO –WEEK 1
Afmetingen
120 cm breed x 55 cm hoog, zonder de franjes

 Proeflapje
1 motief = 12 cm breed
7 rijen = 11 cm hoog
Belangrijk: met een dunnere haaknaald haken als
u minder motieven en rijen krijgt als voor dit
proeflapje. Met een dikkere haaknaald haken in
het tegenovergestelde geval.

 Uitvoering
MET DE ONDERKANT VAN HET VOORPAND BEGINNEN
VOORPAND
Een ketting van 667 lossen opzetten en
fantasiesteek haken. Voor de fantasiesteek, zie
uitleg bij ‘gebruikte steek’ en de teltekening
Je haakt 10 motieven per rij.
In deze week haak je in totaal 31 rijen.

 Gebruikte steek
FANTASIESTEEK, haaknaald nr. 2,5. Over een aantal
steken deelbaar door 66 + 7.

vierdubbele stokje.
3e rij: 2L (=1 hstk.), het 1e hstk. Overslaan, 1 hstk.
Op elk volgend hstk.
4e rij: 17 lossen, 3 samengesloten vierdubbele
stokjes, 11 lossen, 3 samengesloten vierdubbele
stokjes, 11 lossen, * 15 samengesloten
vierdubbele stokjes en 11 lossen, dan 5 keer 3
samengesloten vierdubbele stokjes en 11 lossen
haken *, van * tot * herhalen, eindigen met 15
samengesloten vierdubbele stokjes, 11 lossen, 3
samengestelde vierdubbele stokjes, 1 lossen, 1
vierdubbel stokje op het laatste hstk.
5e rij: 9 L., 1 v. in de eerste boog, *11 lossen, 1
vaste in de volgende boog*, van * tot * herhalen,
eindigen met 11 lossen, dan in de laatste boog 1
vaste, 5 lossen en 1 dubbelstokje haken.
6e rij: 1 L., 1 vaste op het dubbele stokje, 11
lossen, de boog van 5 lossen overslaan, * 1 vaste
in de volgende boog, 11 lossen *, van * tot *
herhalen, eindigen met 1 vaste in de laatste
boog.
7e rij: als de 5e rij
8e rij: 6 L, 6 vierdubbele stokjes op het dubbele
stokje, * 3 vierdubbele stokjes in de 6e losse van
el van de volgende 5 bogen, 15 vierdubbele
stokjes in de 6e losse van de volgende boog*, van
* tot * herhalen, eindigen met 7 vierdubbele
stokjes in plaats van 15.
9e rij: vanaf de 2e rij herhalen

1e rij (goede kant): 6 vierdubbele stokjes in de 7e
losse haken, • 10 lossen overslaan, * 3
vierdubbele stokjes in de volgende losse, 10
lossen overslaan *, 5 keer van * tot* haken, dan
15 vierdubbele stokjes in de volgende losse •, van
• tot • herhalen, eindigen met 7 vierdubbele
stokjes in plaats van 15.
2e rij: 2 lossen (= 1 hstk.), het 1e vierdubbele
stokje overslaan, 1 hstk. Op elke volgende
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Vierdubbel stokje: 4 omslagen, de haaknaald in
de 1e stokje steken, 1 omslag, 1 lus trekken, * 1
omslag, deze door 2 lussen op de haaknaald
halen*, 4 keer van * tot * haken, 1 omslag, deze
door de laatste 2 lussen op de haaknaald halen.
3 samengesloten vierdubbele stokjes: •4
omslagen, de haaknaald op het volgende halve
stokje steken, 1 omslag, een lus trekken, * 1
omslag, deze door 2 lussen op de haaknaald
halen*, 4 keer van * tot * haken•, nog 2 keer van
• tot • haken, dan 1 omslag, deze door de laatste
4 lussen op de haaknaald halen.
15 samengesloten vierdubbele stokjes: als de 3
samengesloten vierdubbele stokjes, maar dan 15
keer van • tot • haken, dan 1 omslag, deze door
de laatste 16 lussen op de haaknaald halen.

TELTEKENING MOTIEF
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