Babywantjes

Benodigdheden:
grijs haakgaren (Larra, 7407)
blauw haakgaren (Larra, 7384)
haaknaald 3,0

Afkortingen:
mr= magische ring
v= vaste
hv = halve vaste
l= losse
st= stokje
d.o. = draai om

Wantje:
1. mr met 6v
2. 2v in v (12)
3. *1v, 2v in v* herhaal * * rondom (18)
4. 1v, 2v in v, *2v, 2v in v* 1v, herhaal * * rondom (24)
5. *3v, 2v in v* herhaal * * rondom (30)
6. - .18. 30v
19. *3v, 2sh* herhaal * * rondom (24)
20. 24v. Vanaf nu wordt in rijen gehaakt.
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Boord:
1. hv, 10l
2. begin in 2e l, haak 9v terug langs de ketting in één lus van de losse (lus die aan de bovenkant ligt
als je terug haakt), hv in de volgende steek van het wantje
3. hv in de volgende steek, 9v in de achterste lussen van de ketting, 1l, 9v in de achterste lussen
terug, hv in de volgende steek van het wantje (*)
4. herhaal toer 3 tot het einde van het wantje
5. aan het einde: pak beide delen en haak halve vasten door de overgebleven lussen van rij 1 en de
achterste lussen van de laatste toer, hecht af en werk draad weg.

(*) Bij het omhoog haken langs de ketting, heb je het wantje rechts en de boord links, bij het naar
beneden haken langs de ketting, heb je het wantje links en de boord rechts.

Omhoog haken langs de ketting in achterste lussen

Omlaag haken langs de ketting in achterste lussen

Samen haken

Ster (2x):
1. mr met 5v
2. 1l, st, 2l, hv in 2e l, hv in dezelfde steek als st, herhaal nog 4x. hecht af.
Haak nog een ster en naai ze op de wantjes.
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