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Haakpatroon: Damespullover   

PULLOVER MET WAFELPATROON EN HALFLANGE OF LANGE MOUWEN 
MAAT: 38 en 42. Bij verschillende
aanwijzingen staat maat 42 tussen haakjes. 
MATERIAAL: 1000(1050) gram groene of
bonte? garen, geschikt voor haaknaald nr 6.
Een haaknaald nr. 6.
GRONDPATROON: lossen opzetten + 3 lossen
om te keren. 1e tr: in de 4e losse vanaf de
haaknaald beginnen met haken van stk, 2
lossen om te keren. 2e en 3e tr: *3 x steeds 1
reliefstk voor het werk om 1 stk haken, 3 x
steeds reliefstk achter het werk om 1 stk
haken, vanaf* herhalen, 2 lossen om te keren.
4e en 5e tr: de reliefstokjes laten verspringen.
De 2e tot 5e tr voortdurend herhalen.
STEEKGROOTTE: 15 stk en 10tr = 10cm. >
ACHTER-EN VOORPAND: aan het voorpand
beginnen en over de schouders heen haken.
69 (75) + 3 lossen om te keren opzetten en in

grondpatroon recht haken. Bij een hoogte van 44 cm voor de mouwen , aan beide zijden iedere
tr 4x 1, 2 x 2 st meerderen = 85 (91) st, vervolgens voor de korte mouw 43 lossen, resp. voor
de lange mouw 67 lossen erbij zetten = 171 (1 77) st, resp. 219 (225) st. Verder in grondpatroon recht haken. Bij een hoogte van 65 (67) cm
voor de halsuitsnijding de middelste 13 st onbewerkt laten, aan beide zijden daarvan iedere toer 5x2 st minderen = 70 (72) cm hoogte =
schouderlijn. Nu voor de achteruitsnijding boven de opening 33 lossen nieuw opzetten en weer over alle st haken. Bij een hoogte van 90 (94) cm
de minderingen van de mouwen tegengesteld aan de meerderingen haken en met de overige 69 (75) st tot een hoogte v 140 (144) cm recht
haken. omhaken.

 Veel Haakplezier!  
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