SWEET LIKE CHOCOLATE
Materiaal: Scheepjes Larra bruin (7385) 1-2 bollen, roze (7403) 1 bol, haaknaald 2½ of 3.
Stekenverhouding: 19 steken en 10 toeren in stokjes en 20 steken en 12 toeren in vasten gehaakt,
zijn 10x10 cm. Controleer dit en gebruik zo nodig een andere haaknaald.
Gebruikte steken:
Lossen, vasten, stokjes.
Werkwijze:
Leg met bruin een lus om de vinger en haak 3 lossen en 17 stokjes in de ring. Sluit met een halve
vaste in de 3e beginlosse. Haak verder als volgt:
1e toer: 3 lossen (= 1 stokje), * Haak 2 stokjes in het volgende stokje, 1 stokje, herhaal vanaf *, = 27
stokjes. Sluit deze en elke volgende toer met een halve vaste in de 3e beginlosse.
2e toer: 3 lossen. *Haak 2 stokjes in het volgende stokje, 2 stokjes, herhaal vanaf *, = 36 stokjes.
3e toer: 3 lossen, *Haak 2 stokjes in het volgende stokje, 3 stokjes, herhaal vanaf *, = 45 stokjes.
Haak op deze manier verder tot er tussen de meerderingen 7 stokjes zijn, = 81 stokjes.
Meerder in de volgende toer verdeeld 6 x1 stokje, = 87 stokjes.
Haak verder zonder meerderen tot een totale hoogte van 19 toeren stokjes. Hecht af.
Sierrand: Haak met roze 95 lossen en haak als volgt:
1e toer: haak een toer vasten in de bovenste lussen van de lossen.
2e toer: haak in de voorste lus van elke vaste 1 vaste.
3e toer: haak op elke vaste 1 vaste, steek hierbij door beide lussen.
Knip de draad af. Haak langs de boven- en onderkant 1 toer vasten met bruin.
Draai het band tot een rol en naai beide zijkantjes aan elkaar. Zet de rand vast op de onderkant van
de muts.
Bloem: Haak met roze 1 grotere losse, aansluitend 3 lossen en 11 stokjes in de 1e beginlosse, = 12
stokjes. Sluit met een halve vaste in de 4e beginlosse.
1e toer: 5 lossen, *1 vaste in het 2e volgende stokje, 4 lossen, herhaal vanaf * 4x, sluit met een halve
vaste in de 2e beginlosse, = 6 boogjes.
2e toer: haak in elk boogje: 1 vaste, 1 half stokje, 1 stokje, 1 dubbel stokje, 1 stokje, 1 half stokje, 1
vaste.
Sluit de toer met een halve vaste en haak aansluitend, voor het steeltje van de bloem, 20 lossen.
Haak op elke losse 1 vaste. Sluit met een halve vaste. Bevestig de bloem op de voorkant van de muts.

