TIPS & TRICKS, Circles of the Sun, overlay haken





Het gedeelte tussen de ** moet je het aantal keer in totaal doen dat er achter staat. B.v. :
*1v, 12stk* 12 keer, betekent dat je 12 keer (1v, 1stk) haakt en niet 13 keer in totaal.
Beginnen met een nieuwe kleur Weet je niet hoe? Kijk dan eens naar deze instructie. Je haalt
een lus met op met de nieuwe kleur in de aangegeven steek, daarna haak je 1l (= je 1e v) of 2l
(= je 1e stk)
OA = Onzichtbaar afsluiten met een naald. Weet je niet hoe? Kijk dan eens naar deze
instructie onderstaande tekst is een vertaling van de tekst in de instructie
Je begint met het aanhechten van een nieuwe kleur op bovenstaande manier. De eerste serie
foto’s (1, 2 & 3) illustreert dit nogmaals. Op foto’s 2 zie je ook heel mooi hoe je je
begindraadje meeneemt en wegwerkt.
Nadat je een toer hebt gehaakt moet je deze aan elkaar verbinden / afhechten. Dit kan op
vele manieren maar het afsluiten met een naald (OA = onzichtbaar afsluiten) is toch wel de
mooiste, je kan dit doen met een haaknaald (zoals in deze serie foto’s) of met een
borduurnaald.
1. Aan het eind van de toer knip je de draad af, hierbij laat je zo’n 5 cm garen zitten. Trek
het garen door de laatste lus. Steek de (haak)naald, van achter naar voor, onder het v-tje
(beide lussen) door van de aangegeven steek. Houd het uiteinde van je garen aan de
onderzijde van de naald en haal deze door de ls-n. Normaal gesproken maak je de OA in
de eerste st na de l.
2. Steek dan je naald door de al van de laatste st van de laatste tr, steek de naald in van
achter/onder naar het midden van het v-tje. Uiteinde van het garen over de naald en
haal door de lus.
Als je je garen hebt aangehecht volgens bovenstaande methode, heb je deze 1e st een vl
en een al gegeven en ziet deze eruit als een normale v!

Gebruik de naald om de uiteinden in te stoppen. Als je dit door de al doet, dan haak je
hier in de volgende tr overheen.
Klaar!
 Decoratieve toer met hv-en Weet je niet hoe? Kijk dan eens naar deze instructie.

