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HOME ISLE KUSSENS
TIPS

HOME ISLE kussenset TIPS EN WEETJES
Stekenverhouding is softfun: 20 steken en 16,5 rijen naald 4 is Colour crafter: in
patroonsteek met haaknaald 4,5 21 x 17 st meet 10 x 10 cm. Je kan beter strakker haken als
losser, anders vallen de kushoezen te groot uit. Pas anders naalddikte aan.
Afkortingen GK = goede kant, ST = steek, AL = achterste lus, V = vasten, Patr = patroon
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Klopt je steekverhouding, met de aangegeven steekverhouding, pas
anders haaknaald aan
Tel regelmatig je steken
Kijk iedere toer of je de draden niet te strak hebt aangetrokken
Kijk bij elke toer of je de draden niet te los hebt
Kijk regelmatig of je niet losser bent gaan haken, pas
haaknaald aan (let ook op dat je einde van de toer niet
losser gaat)
Kijk regelmatig of je niet strakker bent gaan haken, pas
haaknaald aan
Heb je een Softfunpakket dan zijn dit de aantallen van je
bollen, mocht je het briefje kwijt zijn. Ik heb in ieder
pakket een persoonlijk briefjes bij de bestelling gedaan.
Heb je een Colour Crafterpakket dan zijn dit de aantallen
van je bollen, mocht je het briefje kwijt zijn. . Ik heb in
ieder pakket een persoonlijk briefjes bij de bestelling gedaan.
Heb je een vraag, er is een speciaal HOME ILSE vragen
bericht, stel alleen hier je vraag en kijk eerst of je vraag
met antwoord er al bij staat! (geen losse vragen of pb)
Hecht geen draadjes aan de zijkanten af, dat rekt je
haakwerk uit.
Je kan er ook voor kiezen aan het begin van de toer om
eerst de draden aan elkaar te knopen, en dan te gaan haken.
Link voor filmpje
https://www.youtube.com/watch?v=gL8KS3xxrRY&feature=youtu.be
Heel veel succes!!

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.

