NR. 133 HAAKPATROON PAASEITJE
Benodigdheden:
Haakkatoen: ± 5 gram per eitje
bijvoorbeeld Scheepjes Catona
Vulling
Haaknaald 3, naald (groot oog), schaar
Gebruikte afkortingen:
HV = halve vaste
L = losse
MR = magische ring
V = vaste
(..) = aantal steken per toer
Tip: Kijk voor haaksteken, magische ring, geborduurd
kruissteekje en knoopsteekje op onze website:
www.especialandmore.nl
.

Onderste helft:
Toer 0: Maak een magische ring
Toer 1: haak in de ring 6 V (6)
Toer 2: haak in iedere steek [2 V] (12)
Toer 3: *1 V, [2 V], vanaf * 5 x herhalen (18)
Toer 4 en 5: 18 V (18)
Bovenste helft:
Toer 0: Maak een magische ring
Toer 1: haak in de ring 6 V (6)
Toer 2: haak in iedere steek [2 V] (12)
Toer 3 en 4: 12 V (12)
Toer 5: *1 V, [2 V], vanaf * 5 x herhalen (18)
Toer 6: 18 V (18)
Afwerking:
Het eitje kan versierd worden met een geborduurd
kruissteekje of een stipje ( knoopsteek).
Naai de twee helften met dezelfde kleur of een
andere kleur voor 2/3 aan elkaar. Steek de naald door
een steek van de onderste helft en door een steek van
de bovenste helft (zie foto).

Doe vulling in het eitje en naai het laatste stukje dicht.

PAASEITJE
- De toeren lopen rond. De toeren worden niet
gesloten (met een halve vaste). Na de laatste
vaste van een toer wordt de eerste vaste van
de nieuwe toer direct gehaakt op de eerste
steek van de vorige toer. Vervang deze dus
niet door een losse maar haak echt een vaste.
Alleen de laatste toer wordt gesloten met een
HV. Deze steek telt niet mee voor het aantal
steken van een toer.
- Vervang de eerste vaste in een nieuwe kleur
door 1 losse. Deze eerste steek telt wel mee
voor het totaal aantal steken van de toer.

www.especialandmore.nl
Wij doen ons uiterste best om het haakpatroon goed te
beschrijven. Mocht u desondanks denken dat er onvolkomen- of
onjuistheden in zitten, dan stellen wij het erg op prijs als u ons dat
wilt melden (info@especialandmore.nl). Dit patroon is uitsluitend
voor eigen gebruik en mag niet voor commerciële doeleinden
gebruikt worden en/of worden verspreid. Especial & More©

