Voor al uw creatieve handwerkideeën…
Gehaakt Peter Pan kraagje (kindermaat ca. 2 tot 3 jaar)
Benodigdheden
- 50 gram bruine katoen, Looplengte ca. 120 meter
- restje gele katoen
- 1 haaknaald 2,5
- 1 knoopje
Gebruikte afkortingen
L = Losse(n)
Hstk. = halfstokje(s)
Stk. = Stokje(s)
Voor de basis heb je een ketting nodig die deelbaar is door 4 + 2.
Haak ook nog een paar extra steken voor het lusje van de knoop, het aantal hangt van de grootte van de knoop
af.
Beschrijving:
Haak 5L (lusje voor het knoopje), 64L + 2L (71)
e
Toer 1: Hstk. in de 3 steek vanaf de naald. 1 hstk. in elke steek tot 5 steken voor het eind (64), 3L.
Toer 2: keer het werk. Sla de volgende steek over en haak in de daarop volgende steek
{1stk. 2L, 1stk.} om een V-patroontje te krijgen, sla 1 steek over.
*1 Stk. in de volgende steek, sla 1 steek over, {1stk. 2L, 1stk.} in de volgende steek, sla 1 steek over*
Herhaal alles tussen * en * tot het einde van de toer, eindig met een stk. 3L.
Toer 3: keer het werk. *{2 stk. 2L, 2 stk.} in het 2L brugje van vorige toer, sla 1 steek over, 1 stk. in de volgende
steek (deze zit direct boven het enkele stk. van de vorige toer)* herhaal alles tussen * en * tot het einde van de
toer. Zorg ervoor dat je de laatste stk. in de bovenkant van de 3 keerlossen van de vorige toer zit, eindig met
een stk. 3L.
Toer 4: keer het werk. *{3 stk. 2L, 3 stk.} in het brugje van 2L van de vorige toer, sla 2 steken over,
1 stk. in de volgende steek (deze zit direct boven het enkele stk. van de vorige toer)* herhaal alles tussen * en *
tot het einde van de toer. Zorg ervoor dat je de laatste steek in de bovenkant van de 3 keerlossen van de vorige
toer zitten. 3L
Toer 5: *8 stk. in het brugje van 2L van de vorige toer, sla 3 steken over, 1 stk. in de volgende steek (deze zit
direct boven het enkele stk. van de vorige toer)* herhaal alles tussen * en * tot het einde van de toer. Zorg
ervoor dat je het laatste stk. in de bovenkant van de 3 keerlossen van de vorige toer steek.
Toer 6: Hecht een nieuwe kleur aan en haak in elke steek 1V.
Afhechten en de losse draden wegsteken.
Als je met 64 steken bent gestart, heb je nu 16 schulpjes.
Steek met een stopnaald de aanhechtdraad voor het knoopje terug aan de kraag en zet dit goed vast.
Naai de knoop vast en je hebt een leuk kraagje.
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