BABY LAARSJES
© Bernat
Vertaling door charami.com

DISCLAIMER:
Dit patroon behoort toe aan Bernat (http://www.bernat.com/). Ik heb dit patroon enkel van
het Engels naar het Nederlands vertaald.
Hier en daar plaatste ik in het patroon enkele tips/opmerkingen die ik belangrijk vind om te
weten. Doe met deze tips wat je wilt. Anders is het patroon een zo letterlijk mogelijke
vertaling van Bernat’s originele patroon.
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VAARDIGHEIDSNIVEAU
Gemakkelijk

AFMETINGEN
Passend voor een baby van 3 (6 – 12) maanden

PROEFLAPJE
14 vasten en 15 rijen geven een lapje van 10 cm²

BENODIGDHEDEN
− Bernat® Handicrafter Cotton: 50 g / 73 m OF Bernat® Satin: 100 g / 149 m
Volgens grootte: 3 maanden (6 maanden – 12 maanden) = 50 (75 – 90) m
− Haaknaald van 4 mm of grootte nodig om een correct proeflapje te haken.

AFKORTINGEN
2V SAM

=

Haak 2 vasten samen.
Steek je haaknaald in de volgende steek en haak het begin van een
vaste, totdat je twee lussen op de haak hebt. In plaats van je Vaste af
te werken, dien je nu je haaknaald in de volgende steek te steken en
opnieuw het begin van een vaste te haken. Nu zou je drie lussen op je
haaknaald moeten hebben. Beëindig nu de vaste door door de drie
lussen te halen. Je hebt nu 1 vaste geminderd door twee vasten samen
te haken.

h.STK =

Half stokje

HV

=

Halve vaste

JK

=

Juiste kant

L

=

Losse

A.STK =

Achterlangs stokje.
Haal over en steek je haaknaald zo in je werkje dat hij rond de staaf van de
volgende steek gaat langs de achterkant van het werk (steek je haaknaald van
rechts naar links) en haal over. Haal door 2 lussen op haak. Haal door laatste 2
lussen op haak.
Voor de visuele leerders, hier is een YouTube video voor de Back Post Double
Crochet:
http://www.youtube.com/watch?v=cKsTS33slT8

V

=

Vaste
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INSTRUCTIES
De instructies zijn geschreven voor de kleinste schoenmaat. Wanneer veranderingen nodig
zijn voor een grotere schoenmaat dan worden de instructies bijgevoegd tussen haakjes zo ( )
Manchet / omslag: Haak 16 L
Rij 1: 1 V in tweede L van haak. 1 V in elke L tot het einde van de ketting. Keer om.
{15 V}
Rij 2: 1 L. Haak enkel in de achterste lussen, 1V in elke V tot het einde van de rij.
Herhaal deze laatste rij totdat je werkje 15 (16 – 16,5) cm meet. Eindig met een rij aan de
JUISTE KANT (JK). Keer niet om.
Opmerking: Weet je niet wat de juiste kant is? Kijk dan even naar mijn tutorial hier
(http://charaminl.wordpress.com/2011/12/01/tutorial-wat-is-de-juiste-kant/)!
Voet: Ga nu verder waar je daarnet geëindigd bent aan de JK.
Rij 1: 1 L. Haak 23 (25-27) V evenredig over de rang van de manchet. Keer.
Rij 2: 1 L. 1 V in elke V tot op het einde. Bind af.
Wreef:
Rij 1: Met de JK van het werk naar je toe gericht, sla eerste 7 (8 – 9) V over. Maak de wol vast
met een HV in de volgende V.
1 L. 1 V in dezelfde tuimte als de HV. 1 V in elk van de volgende 8 V. Keer. Laat de overige
steken onbewerkt.
{9 V}
Rij 2 – Rij 4: 1 L. V in elke vaste tot einde van de rij. Keer.
Rij 5: 1 L. 2V SAM. V in elk van de volgende 5 steken. 2V SAM. Bind af.
{7 steken}
Naai de naad.
Voet:
Ronde 1: Met de JK van je werk naar je toe gericht, maak de wol vast met een HV aan de
achterkant in het midden.
2 L (telt als h.STK). h.STK in elk van de volgende 6 (7-8) steken. 7 h.STK langs de zijkant van
de wreef, 2 h.STK in de hoek, 5 h.STK langs het uiteinde van de wreef, 2 h.STK in de hoek, 7
h.STK langs de zijkant van de wreef, h.STK in elk van de 7 (8-9) steken. Maak de ronde af
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door een HV in de bovenkant van de 2L.
{37 (39-41) h.STK}
Ronde 2: 2 L (telt als h.STK). Haak A.STK rondom. Maak ronde af door HV in de bovenkant
van de 2L.
Ronde 3: zelfde als ronde 2
Ronde 4: 1 L. 2V.SAM. V in elk van de volgende 14 (15-16) steken. 2V.SAM. V in de volgende
steek. 2V.SAM. V in elk van de volgende 14 (15-16) steken. 2V.SAM. Maak ronde af door een
HV in de eerste steek.
{33 (35-37) steken}
Ronde 5: 1L. 2V.SAM. V in elk van de volgende 12 (13-14) vasten. 2V.SAM. V in volgende
steek. 2V.SAM. V in elk van de volgende 12 (13-14) vasten. 2V.SAM. Maak ronde af door HV
in eerste steek.
{29 (31-33) steken}
Ronde 6: 1L. 2V.SAM. V in elk van de volgende 10 (11-12) vasten. 2V.SAM. V in volgende
steek. 2V.SAM. V in elk van de volgende 10 (11-12) vasten. 2V.SAM. Maak ronde af door HV
in eerste steek.
{25 (27-29) steken}
Ronde 7: 1L. 2V.SAM. V in elk van de volgende 8 (9-10) vasten. 2V.SAM. V in volgende steek.
2V.SAM. V in elk van de volgende 8 (9-10) vasten. 2V.SAM. Maak ronde af door HV in eerste
steek.
{21 (23-25) steken}
Bind af.
Naai de zoolnaad.
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