PLUM TREE SCARF

Wat je nodig hebt:
– Haaknaald 5
– 720 meter garen voor naalddikte 4-5. Ik gebruikte Fonty Ambiance (kleuren 306 –
312 – 321) Van iedere kleursoort gebruik je 2 bollen, dus 6 bollen garen in totaal van
120 meter per bol.
In dit patroon geldt kleur 306 als kleur 1, 312 als kleur 2 en 321 als kleur 3.

Uitleg bijzondere steek; de pofsteek.
Sla de draad om je naald, steek hem door de steek, haal je draad door* en herhaal dit
drie keer. Haal vervolgens de draad door de 9 lusjes heen.

Het patroon:
– Haak een ketting van 40 lossen.
Rij 1: stokje in 3e lus vanaf haak, *vaste, stokje * tot eind. Keer om.
Rij 2: 3l, *stokje, vaste* tot eind, keer
Hecht nu kleur 2 aan voor de pofsteken. let op ! je gebruikt kleur 1 in de volgende rij nog
steeds voor de halve stokjes die tussen de pofsteken liggen
Rij 3: 2 lossen, *half stokje in volgende twee steken, pofsteek * tot einde. Hecht
kleur 2 af.
Rij 4-38: 3 lossen, *stokje,vaste*, keer.
Hecht kleur 1 af, hecht kleur 2 aan.
• 3l, *stokje, vaste* keer. herhaal dit tot en met rij 76
Hecht kleur 2 af, hecht kleur 3 aan.
• 3l, *stokje, vaste*, keer. herhaal dit tot en met rij 114
Hecht kleur 3 af, hecht kleur 1 aan.
• 3l, *stokje, vaste *, keer. herhaal tot en met rij 152
Hecht kleur 1 af, hecht kleur 2 aan.
• 3l, *stokje vaste, * keer. herhaal tot en met rij 190
Hecht kleur 2 af, hecht kleur 3 aan.
Dit wordt het laatste kleurenblok van de sjaal.
• 3l, *stokje, vaste*, keer. herhaal dit tot en met rij 225
• Hecht kleur 1 aan voor de pofsteken. let op ! je gebruikt kleur 3 in de volgende rij
nog steeds voor de halve stokjes die tussen de pofsteken liggen.
• rij 226: 2 lossen, *half stokje in volgende twee steken, pofsteek, * tot einde. Hecht
kleur 1 af.
• rij 227 - 228: 3l, *stokje, vaste*
Hecht af en weef de losse eindjes in.

