Dierenrijkdeken

Deel 16

GK = goede kant, PM is plaats markeerder, of draad, de rand voor de Softfun haken
met naald 3,5 en voor de Colour Crafter 4, of pas je naalddikte aan aan de hand van
hoe jezelf haakt.
Nu gaan we eerste deel beginnen aan de afwerking
De rand wordt rondom met vasten gehaakt, en de toeren worden
niet afgesloten.
Toer 1 Hecht midden onder aan (GK) met hoofd kleur, in 136e
steek, en haak 135v,in laatste steek 3v, (hoeksteek) PM in de
middelste steek, haak in iedere toer langs de zijkant 1v, en in elke
10e steek 2v, 3v (hoeksteek), 270v, 3v (hoeksteek) PM in de
middelste steek, haak in iedere toer langs de zijkant 1v, en in elke
10e toer 2v, 3v (hoeksteek) PM in de middelste steek, 135v.
Toer 2-6 softfun, haak met colour crafter Toer 2-8, (dit garen gaat meer
in elkaar zitten) haak rondom v, en in de hoeksteken (waar markeerder
zit) 3v en PM. Doe nu een markeerder in de laatste steek, dan kan je hier
de volgende keer mee verder.
Haak nu met andere kleur 1 toer vastenketting tussen de deken en de
eerste toer vasten van de rand. Let op de eerste toer is bovenaan en
onderaan na 1 toer hoofd kleur
Steek je haaknaald door je werk en haal de draad op, kijk ook goed naar
de foto’s

Haal dan tussen de volgende steek weer een draad naar boven en trek deze door de lus,
haak zo de deken rondom, in de hoeken niet meerderen, en hecht aan het einde af.
Volgende deel van de rand komt volgende week!
Deze beschrijving en de bijbehorende foto’s en video’s zijn eigendom van Corrie, en alleen bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren, iets
overnemen of aanpassen is niet toegestaan ook stukjes van de beschrijving zonder toestemming van mij zijn niet toegestaan. Ik ben niet
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in de werkbeschrijvingen. En ook niet bij gevaren/ongelukken ontstaan bij
gebruik. De beschrijvingen zijn gratis te downloaden van de Facebook groep HOME of bij www.wolhuisje.nl.

