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Ibiza coLLectie zomer 2017
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In dit patroon is aanwezig:
Patroonbeschrijving Granny driehoekje voor espadriLLe
Technische tekening granny driehoekje
Werkbeschrijving van een kwastje
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Granny driehoekje voor espadrille

Benodigdheden:
Espadrilles (ik heb maat 38 gebruikt)
Garen: ScheepjeswoL Catona: 25 grams bolletjes
130 écru
173 lichtblauw
146 kobaltblauw
201 donkerblauw
Haaknaald 2,5
Naald met stompe punt
Naald met scherpe punt
Voor de kwastjes:
4 Kraaltjes
Voor het wikkelen van het kwastje: Stukje karton dat ongeveer de
breedte heeft van lengte van het kwastje.

Gebruikte steken:
Magische ring
Losse(L)
HaLve vaste (hv)
Stokje
Afkorting LB = Lossenboogje
Tip:
- Meet na de laatste toer even of het granny driehoekje op de
espadrille past. Zoniet dan haak je nog een toer verder.
Wordt het driehoekje met nog een toer stokjes te groot? Maak het
dan passend met half stokjes of vasten.
Is de maat nu goed?
Knip dan de draad af en werk alle draden netjes weg.
- Herhaal na toer 4 de kleurenreeks.
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Werkwijze:
Opzettoer: maak een magische ring
Toer 1: met de beginkleur (ecru)
3 L (telt aLs 1e st) 2 st in ring, *3 L, 3 st in ring, herhaal vanaf *
nog 1 maal.
Sluit met hv in de 3e L.
Toer 2: hecht nieuwe kleur aan (licht blauw) in de
laatstgemaakte LB
3 L (telt aLs 1e st) 2 st in dezelfde LB, 1 L, 3 st in volgende LB, 3 L,
*3 st in de zelfde LB, 1 L, 3 st in de volgende LB, 3 L, herhaaL
vanaf * 1 maaL,
SLuit met hv in de 3 L.
Toer 3: hecht nieuwe kLeur aan (kobaltblauw) in de
laatstgemaakte LB
3 L (teLt aLs 1e st) 2 st in dezeLfde LB, 1 L, 3 st in volgende LB, 1 L,
*3 st in de volgende LB, 3 L, 3 st in dezelfde LB, 1 L, 3 st in de
volgende LB, 1 L, 3 st in de volgende LB, 3 L, herhaal vanaf *
1maal.
Sluit met hv in 3e L
Toer 4 (donkerblauw) t/m het gewenste aantal toeren (bij mij
zijn dat er 8):
Haak verder op de manier waarop je tot nu toe hebt gewerkt.
Dus: op de L een stokjesgroep, op de hoeklossenboogjes 3 stokjes, 2
3 lossen, 3 stokjes. In totaal komen er per toer 3 stokjesgroepen bij.

Kwastje
Stap 1: Wind het garen 7 maal om het kartonnetje
(hoe meer windingen hoe dikker het kwastje).
Stap 2: Knip een iets langere draad af en sla deze om het midden van
de draadjes.
Leg er een stevige dubbele knoop in. Dit draadje is voor het aanrijgen
van de kraal en de bevestiging van het kwastje aan de schoen.
Stap 3: Schuif het kwastje van het kartonnetje
Stap 4: Neem een nieuwe draad en wind dat nu 3 x ongeveer op 0,5cm
onder en om de dubbelgevouwen draden heen. Maak weer een dubbele
knoop en leg de draden naar beneden.
Stap 5: Trek alle draden recht naar beneden ,behalve de draad
bovenaan.
Stap 6: Knip de gewenste lengte de draden in één keer af.
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Stap 7: Rijg de kraal aan en naai het kwastje aan de schoen vast.
Afwerking:
Naai het driehoekje op het voetgedeelte vast.
Maak het kwastje in het midden van de driehoek vast
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