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TALCA KANTEN TUNIEK
 Kim Rutledge
Vertaling Charami.com

VRIJWARINGSCLAUSULE PATROON
Dit patroon werd ontworpen door Kate Rutledge (http://femmefibers.blogspot.be/)
voor NaturallyCaron.com (http://www.yarnspirations.com/naturallycaron).
Charami.com maakte enkel de vertaling, onafhankelijk van de ontwerper. Bij problemen
bij het maken van dit patroon, contacteer a.u.b. de ontwerper voor hulp.
Tekst gemarkeerd in roze is een opmerking of aanvulling door de vertaler en komt dus
niet uit het originele patroon.
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VAARDIGHEID :
/ Gemiddeld

MATEN
De instructies zijn geschreven voor een maatje SMALL (S); wijzigingen voor MEDIUM (M),
LARGE (L), X-LARGE (XL), XX-LARGE (2XL) en XXX-LARGE (3XL) staan tussen haakjes.
Bijvoorbeeld: S (M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL) = haak 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70) steken

AFMETINGEN
LENGTE
MAAT

BUSTE
(incl. rand rond rok)
34 ½ inches

32 ½ inches

87,5 cm

82,5 cm

39 inches

32 ½ inches

99 cm

82,5 cm

44 inches

32 ½ inches

112 cm

82,5 cm

45 ½ inches

33 ½ inches

115,5 cm

85 cm

51 inches

33 ½ inches

129,5 cm

85 cm

56 ½ inches

35 inches

143,5 cm

59 cm

SMALL (S)

MEDIUM (M)

LARGE (L)

X-LARGE (XL)

XX-LARGE (2XL)

XXX-LARGE (3XL)
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BENODIGDHEDEN
•

Wol : Naturally Caron.com County (75 % Microdenier acryl, 25 % Merinowol ; 85 g
en 170 m per bol) (http://www.ravelry.com/yarns/library/naturallycaroncomcountry). Getoond in de kleur #0015 Deep Taupe : 7 (7, 8, 8, 9, 10) bollen

•

Haaknaald van 3,75 mm of die grootte nodig om de juiste afmetingen te bekomen

•

Steekmarkeerders

•

Maasnaald

PROEFLAPJE
•

In het patroon (SCHELP, 2L) :
3 herhalingen = 4 ¾ inches / 12 cm ; en 6 rijen = 4 inches / 10 cm

•

In het patroon (SCHELP, 1L) :
3 herhalingen = 4 ¼ inches / 11 cm ; en 6 rijen = 4 inches / 10 cm

•

In het patroon (SCHELP) :
3 SCHELPEN = 3 ½ inches / 9 cm ; en 6 rijen = 4 inches / 10 cm

SPECIALE TERMEN
VOORLANGS STOKJE (VL.STK):
Haal over, steek je haaknaald van voor naar achter en terg naar voor rond de basis van
de steek, haal over en haal een lus door. Vervolledig de steek zoals een stokje
Zie: http://youtu.be/EwwCBNQRVvI
Opmerking: Voorlangse stokjes worden in de rij ONDER de normale werkrij gehaakt, sla
de steek direct achter het voorlangs stokje over.

SCHELP:
Haak (2STK, 1L, 2STK) in de aangegeven steek of ruimte
IN DE SCHELP:
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Als aangegeven wordt dat je IN de volgende schelp moet haken, dan betekent dit altijd
dat je in de ruimte van 1-losse haakt van de volgende schelp gehaakt in de vorige rij.

OPMERKING
De rok wordt in het rond gehaakt, van beneden naar boven tot de band onder de buste.
Deze band wordt ook in het rond gehaakt en de uitbreiding van de voorkant van de
busteband wordt in rijen bovenop de busteband gemaakt. De voor- en achterkant
worden afzonderlijk in rijen gehaakt. Mouwen worden in het rond gehaakt vanaf de pols
naar boven toe.

AFKORTINGEN
d.STK

=

Dubbel stokje

HV

=

Halve vaste

L

=

Losse

STK

=

Stokje

V

=

Vaste

VL.STK

=

Voorlangs Stokje
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ROK
Samenvattend: De rok wordt gevormd door schelpen gescheiden door een variërend
aantal lossen. In de eerste 17 ronden worden te schelpen gescheiden door 2 lossen. In
rondes 18 tot 20 is dit slechts 1 losse en in de laatste 3 rondes worden geen lossen meer
gebruikt tussen de schelpen.

Begin onderaan de rok: haak 150 (174, 192, 210, 234, 252) lossen. Verbind in het rond
met een HV in de eerste losse. Let hierbij op dat je de ketting niet verdraaid.
Ronde 1 (buitenkant): Haak 4L (telt mee als een STK+1L doorheen het haakwerk), 2STK in
dezelfde losse als de halve vaste, 2L, sla volgende 5 lossen over, *SCHELP in volgende
losse, 2L, sla volgende 5 losse over; herhaal vanaf * tot je rond bent. Maak nog 1STK in
de losse met de halve vaste; verbind de ronde met een HV in de 3de losse van de lossen
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die je in het begin van deze ronde haakte. – 25 (29, 32, 35, 39, 42) [SCHELP+2L]
herhalingen.
Rondes 2-17: (HV, 4L, 2STK) in de eerste schelp, 2L, *SCHELP in volgende schelp, 2L;
herhaal vanaf * tot je rond bent. Haak nog 1STK in de eerste schelp; verbind met een HV
in de 3de losse van de eerste ketting lossen van deze ronde.
Rondes 18-20: (HV, 4L, 2STK) in de eerste schelp, 1L, *SCHELP in volgende schelp, 1L;
herhaal vanaf * tot je rond bent. Haak nog 1STK in de eerste schelp; verbind met een HV
in de 3de losse van de eerste ketting lossen van deze ronde. – 25 (29, 32, 35, 39, 42)
[SCHELP+1L] herhalingen
Rondes 21-23: (HV, 4L, 2STK) in de eerste schelp, SCHELP in elke volgende schelp, tot je
rond bent. Haak nog 1STK in de eerste schelp; verbind met een HV in de 3de losse van de
eerste ketting lossen van deze ronde. – 25 (29, 32, 35, 39, 42) schelpen.
Bind niet af.

Borstband
Ronde 24: (HV, 1L, 1V) in de eerste schelp, 1V in elk van de volgende 4 stokjes, *1V in de
volgende schelp, 1V in elk van de volgende 4 stokjes; herhaal vanaf * tot je rond bent.
Verbind de ronde met een HV in de eerste vaste – 125 (145, 160, 175, 195, 210) vasten.
Ronde 25 en 26: 1L, 1V in elke steek rondom, verbind met een HV in de eerste gehaakte
vaste van de ronde.
Nota: Wanneer in ronde 27 aangegeven wordt dat je een voorlangs stokje moet haken
in de vaste in de rij onder de werkrij, dan moet je het voorlangs stokje haken rond die
steek dat direct onder de volgende steek ligt. Het voorlangs stokje mag niet hellen.
Ronde 27: (HV, 1L, 1V) in de volgende vaste (volgend op de vaste waarin de HV van de vorige rij
werd gehaakt), 1V in elk van de volgende 3 vasten, VL.STK rond volgende vaste in de rij

onder de werkrij, *1V in elk van de volgende 4 vasten, VL.STK rond volgende vaste in de
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rij onder de werkrij; herhaal vanaf * tot je rond bent. Verbind met een HV in de eerste
vaste van de ronde – 25 (29, 32, 35, 39, 42) voorlangse stokjes.
Ronde 28: Herhaal ronde 25.
Ronde 29: 1L, 1V in dezelfde vaste als de halve vaste op het einde van de vorige ronde,
1V in elk van de volgende 3 vasten, VL.STK rond het volgende voorlangs stokje in de rij
onder de werkrij, *1V in elk van de volgende 4 vasten, VL.STK rond volgende voorlangs
stokje in de rij onder de werkrij; herhaal vanaf * tot je rond bent. Verbind met een HV in
de eerste vaste van deze ronde.
Rondes 30 en 31: Herhaal rondes 28 en 29
Ronde 32: Herhaal ronde 25.
Bind niet af.

Uitbreiding van de Borstband
Ronde 33: HV in elk van de eerste twee vasten, (HV, 1L, 1V) in volgende vaste, 1V in
volgende vaste, VL.STK rond volgend voorlangs stokje in de rij onder de werkrij, [1V in
elk van de volgende 4 vasten, VL.STK rond volgend voorlangs stokje in de rij onder
werkrij] X 2 (1, 1, 2, 2, 2); 1V in elk van de volgende 2 vasten, keer om. Laat de overige
steken onbewerkt (voor rugpand en tweede voorkant) – 3 (2, 2, 3, 3, 3) voorlangse
stokjes
Nota: Nu wordt verder gehaakt in rijen, heen-en-terug
Rij 34: 1L, 1V in elke steek tot einde, keer om – 15 (10, 10, 15, 15, 15) vasten
Rij 35: 1L, 1V in elk van de volgende twee vasten, VL.STK rond volgend voorlangs stokje
in rij onder werkrij, [1V in elk van volgende 4 vasten, VL.STK rond volgend voorlangs
stokje in rij onder werkrij] X 2 (1, 1, 2, 2, 2), 1V in elk van laatste 2 vasten, keer om
Rij 36-43 (43, 43, 49, 49, 49): Herhaal de laatste 2 rijen 4 (4, 4, 7, 7, 7) keer.
Bind af.
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RUGPAND

Haak 70 (75, 85, 90, 100, 110) lossen
Rij 1 (buitenkant): SCHELP in de 7de losse van de haaknaald, *sla volgende 4 lossen over,
SCHELP in volgende losse; herhaal vanaf * tot aan laatste 3 lossen, sla volgende 2 lossen
over, STK in de laatste losse, keer om. – 13 (14, 16, 17, 19, 21) schelpen
Rij 2: 3L (telt mee als STK in deze en elke volgende rij), SCHELP in elke volgende schelp tot op
het einde. STK in de bovenste losse van de ketting keerlossen, keer om.
Rijen 3-16 (16, 16, 18, 18, 20): 3L, [SCHELP volgende schelp, 1L] X 4 (4, 5, 5, 6, 6),
SCHELP in elke volgende 5 (6, 6, 7, 7, 9) schelpen, *1L, SCHELP in volgende schelp;
herhaal vanaf * tot op einde. STK in bovenste losse van de keerlossen, keer om.
Bind niet af.

Vorm eerste schouder
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Rij 17 (17, 17, 19, 19, 21): 3L, SCHELP in elke volgende 3 (4, 5, 5, 6, 6) schelpen, STK in
volgende schelp, laat de overige steken onbewerkt – 3 (4, 5, 5, 6, 6) schelpen.
Bind af.

Vorm tweede schouder
Rij 17 (17, 17, 19, 19, 21): Sla volgende 5 (4, 4, 5, 5, 7) onbewerkte schelpen na de
eerste schouder over, verbind de wol met een HV in de volgende schelp, 3L, *SCHELP in
volgende schelp; herhaal vanaf * tot einde. STK in bovenste losse van de keerlossen – 3
(4, 5, 5, 6, 6) schelpen.
Bind af.

Onderste rand van het rugpand
Met de buitenkant naar je toe gericht en werkend langs de andere kant van de
basisketting met lossen, verbind wol met een HV in de onderste hoek.
Ronde 1: 1L, haak V evenredig verspreid over de achterkant van de basisketting.
Bind af.

RECHTER VOORKANT
Haak 30 (35, 40, 40, 45, 50) lossen.
Rij 1 (buitenkant): Volg rij 1 van rugpand – 5 (6, 7, 7, 8, 9) schelpen
Volgende 1 (1, 1, 3, 3, 3) rijen: Volg rij 2 van rugpand 1 (1, 1, 3, 3, 3) keer.
Rij 3 (3, 3, 5, 5, 5): 3L, [SCHELP in volgende schelp, 1L] X 3 (3, 3, 4, 4, 4), *SCHELP in
volgende schelp; herhaal vanaf * tot einde. STK in de bovenste losse van de keerlossen;
keer om.
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Rij 4 (4, 4, 6, 6, 6): 3L, SCHELP in volgende 2 (3, 4, 3, 4, 5) schelpen, *2L, SCHELP in
volgende schelp; herhaal vanaf * tot op einde. STK in bovenste losse van de keerlossen;
keer om.
Rij 5 (5, 5, 7, 7, 7): 3L, [SCHELP in volgende schelp, 2L] X 3 (3, 3, 4, 4 ,4), SCHELP in alle
volgende schelpen, STK in de bovenste losse van de keerlossen, keer om.
Rij 6 (6, 6, 8, 8, 8): 3L, SCHELP in volgende 2 (3, 4, 3, 4, 5) schelpen, *1L, SCHELP in
volgende schelp; herhaal vanaf * tot einde. STK in bovenste losse van de keerlossen,
keer om.
Rij 7 (7, 7, 9, 9, 9): Herhaal rij 3 (3, 3, 5, 5, 5)
Rij 8 (8, 8, 10, 10, 10) tot 15 (15, 15, 17, 17, 19): 3L, SCHELP in elke schelp tot einde, STK
in bovenste losse van de keerlossen, keer om.

Vormen van de halslijn
Rij 16 (16, 16, 18, 18, 20): 3L, SCHELP in volgende 4 (5, 6, 6, 7, 8) schelpen, STK in
volgende schelp, keer om; laat de overige steken onbewerkt – 4 (5, 6, 6, 7, 8) schelpen.
Rij 17 (17, 17, 19, 19, 21): HV in eerste 3 stokjes, HV in volgende ruimte van 1-losse, 3L,
SCHELP in elke volgende schelp tot einde, STK in bovenste losse van de keerlossen – 3 (4,
5, 5, 6, 7) schelpen.
Bind af.

Voorste band
Met de buitenkant naar je toe, verbind wol met HV in onderste hoek, zodat je over
onderste rand kan werken.
Rij 1: 1L, haak V evenredig verdeeld over de andere van de basisketting. Haak 2V in de
hoek. Haak verder over de uiteinden van de rijen langs de voorste rand: haak 3V in het
einde van elke rij tot aan het begin van de halslijn. 4V in het uiteinde van de volgende rij
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(= hoek van nek). [haak 2V evenredig verspreid over de overgeslagen steken, 3V in het
einde van de volgende rij] X2, keer om.
Rij 2: 1L, 1V in el van de volgende 10 steken, 2V in volgende steek (= hoek van nek), V in
volgende 33 (33, 33, 33, 33, 39) steken, keer om. Laat de overgebleven steken
onbewerkt.
Rij 3: 1L, 1V in elk van de volgende 4 steken, [VL.STK rond vaste in rij onder werkrij, 1V in
elk van volgende 4 steken] X 6 (6, 6, 6, 6, 7), keer om. Laat de overgebleven steken
onbewerkt. – 6 (6, 6, 6, 6, 7) voorlangse stokjes
Rij 4: 1L, 1V in elke steek tot einde, keer om – 34 (34, 34, 34, 34, 39) vasten
Rij 5: 1L, 1V in eerste vier steken, *VL.STK rond volgend voorlangs stokje in rij onder
werkrij, 1V in elk van volgende 4 steken; herhaal vanaf * tot op einde, keer om
Rij 6: herhaal rij 4, maar keer niet om op het einde van de rij
Rij 7: Haak in de uiteinden van de rijen, 1V evenredig verspreid over de rijen van de
voorste band, HV in volgende onbewerkte steek van de voorrand
Bind af.
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LINKER VOORKANT

Haak 30 (35, 40, 40, 45, 50) lossen.
Rij 1 (buitenkant): Volg rij 1 van rugpand – 5 (6, 7, 7, 8, 9) schelpen
Volgende 1 (1, 1, 3, 3, 3) rijen: Volg rij 2 van rugpand 1 (1, 1, 3, 3, 3) keer.
Rij 3 (3, 3, 5, 5, 5): 3L, SCHELP in volgende 2 (3, 4, 3, 4, 5) schelpen, *1L, SCHELP in
volgende schelp; herhaal vanaf * tot einde. STK in bovenste losse van de keerlossen,
keer om.
Rij 4 (4, 4, 6, 6, 6): 3L, [ SCHELP in volgende schelp, 2L] X3 (3, 3, 4, 4, 4), SCHELP in elke
volgende schelp tot einde. STK in bovenste losse van de keerlossen, keer om.
Rij 5 (5, 5, 7, 7, 7): 3L, SCHELP in volgende 2 (3, 4, 3, 4, 5) schelpen, *2L, SCHELP in
volgende schelp; herhaal vanaf * tot einde. STK in bovenste losse van de keerlossen,
keer om.
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Rij 6 (6, 6, 8, 8, 8): 3L, [SCHELP in volgende schelp, 1L] X 3 (3, 3, 4, 4, 4], SCHELP in elke
volgende schelp tot einde. STK in bovenste losse van keerlossen, keer om.
Rij 7 (7, 7, 9, 9, 9): Herhaal rij 3 (3, 3, 5, 5, 5).
Rij 8 (8, 8, 10, 10,10) – 15 (15, 15, 17, 17, 19): 3L, SCHELP in elke schelp tot op einde.
STK in bovenste losse van keerlossen, keer om.

Vormen van de halslijn
Rij 16 (16, 16, 18, 18, 20) (binnenkant): HV in elk van volgende 3 stokjes, HV in volgende
ruimte van 1-losse, 3L, SCHELP in elke schelp tot einde. STK in bovenste losse van
keerlossen, keer om. – 4 (5, 6, 6, 7, 8) schelpen
Rij 17 (17, 17, 19, 19, 21): 3L, SCHELP in volgende 3 (4, 5, 5, 6, 7) schelpen, STK in
volgende schelp. Laat de overige steken onbewerkt, keer niet om. – 3 (4, 5, 5, 6, 7)
schelpen
Rij 18 (18, 18, 20, 20, 22): 1L, haak in de uiteinden van de rijen, [3V in uiteinde van
volgende rij , 2V evenredig verspreid over de overgeslagen steken] X2, 4V in uiteinde
van de volgende rij (= hoek van halslijn). Haak 3V in uiteinde van elke rij van de voorste
rand tot aan de onderste hoek, 2V in de hoek, 1V evenredig verspreid over de
achterkant van de basisketting.
Bind af.

Voorste band
Met de binnenkant naar je toe, tel 43 (43, 43, 43, 43, 49) steken van de nek naar
beneden. Verbind wol met HV in volgende steek, zodat je over voorste rand kan werken.
Rij 1 (binnenkant): 1L, 1V in zelfde steek als halve vaste, 1V in elk van de volgende 32
(32, 32, 32, 32, 38) vasten, 2V in volgende vaste, 1V in elk van de laatste 10 vasten – 45
(45, 45, 45, 45, 51) vasten.
Bind af.
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Rij 2 (buitenkant): Sla eerste 12 vasten over, verbind wol met V in de volgende vaste, 1V
in elk van de volgende 3 vasten, [VL.STK rond volgende vaste in rij onder werkrij, 1V in
elk van volgende 4 vasten] X6 (6, 6, 6, 6, 7), keer om – 6 (6, 6, 6, 6, 7) voorlangse stokjes
Rij 3-5: Haak rijen 4-6 van de rechter voorste band.
Bind af.

MOUW (MAAK 2 KEER)

Opmerking: Vergeet niet te keren op het einde van de aangegeven rondes.
Beginnend aan de pols, haak 55 (55, 55, 60, 60, 65) lossen. Verbind in het rond met een
HV in de eerste losse. Let hierbij op dat je de ketting niet verdraaid.
Ronde 1 (buitenkant): 4L (telt mee als STK+1L), 2STK in zelfde losse als halve vaste. Sla
volgende 4 lossen over, *SCHELP in volgende losse, sla volgende 4 lossen over; herhaal
vanaf * rondom. Haak nog een STK in dezelfde losse als de halve vaste. Verbind ronde
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met HV in de 3de losse van de eerste lossen van deze ronde – 11 (11, 11, 12, 12, 13)
schelpen
Ronde 2: (HV, 4L, 2STK) in eerste ruimte van 1-losse, SCHELP in elke volgende schelp.
Haak nog een STK in eerste ruimte van 1-losse. Verbind met HV in 3de losse van eerste
lossen van deze ronde.
Ronde 3: (HV, 1L, 1V) in eerste ruimte van 1-losse, *5L, 1V in volgende ruimte van 1losse; herhaal vanaf * rondom. Verbind met 2L, STK in eerste vaste (2L+STK tellen mee als
ruimte van 5-lossen). KEER OM.

Ronde 4: 4L, 2STK in eerste ruimte van 5-lossen (gevormd door de verbinding van de ronde),
SCHELP in 3de losse van elke ketting van 5-lossen. Nog 1STK in de eerste ruimte van 5lossen. Verbind met HV in de 3de losse van de eerste lossen van deze ronde.
Ronde 5: Herhaal ronde 3
Ronde 6-7 (7, 7, 7, 7, 9): herhaal de laatste 2 rondes 1 (1, 1, 1, 1, 2) keer.
Ronde 8 (8, 8, 8, 8, 10): 4L, 2STK in eerste ruimte van 5-lossen (gevormd door de verbinding
de

van de ronde), 1L, *SCHELP in 3

losse van volgende ketting van 5-lossen, 1L; herhaal

vanaf * rondom. Nog 1STK in de eerste ruimte van 5-lossen. Verbind met HV in de 3de
losse van de eerste lossen van deze ronde.
Ronde 9 (9, 9, 9, 9, 11): (HV, 1L, 1V) in eerste ruimte van 1-losse, *7L, V in volgende
ruimte van 1-losse; herhaal vanaf * rondom. Verbind met (3L+d.STK) in eerste vaste (telt
mee als ruimte van 7-lossen). KEER OM.

Ronde 10 (10, 10, 10, 10, 12): 4L, 2STK in eerste ruimte van 7-lossen (gevormd door de
de

verbinding van de ronde), 1L, *SCHELP in 4

losse van volgende ketting van 7-lossen, 1L;

herhaal vanaf * rondom. . Nog 1STK in de eerste ruimte van lossen. Verbind met HV in
de 3de losse van de eerste lossen van deze ronde.
Ronde 11 (11, 11, 11, 11, 13): Herhaal ronde 9 (9, 9, 9, 9, 11).

Titel © Naam Voornaam
Vertaling door Charlotte (http://charami.com)

•••••

•••••

16/18

Ronde 12 (12, 12, 12, 12, 14) – 15 (15, 15, 15, 15, 17): Herhaal de laatste twee rondes 2
keer.
Ronde 16 (16, 16, 16, 16, 18): 4L, 2STK in eerste ruimte van 7-lossen (gevormd door de
de

verbinding van de ronde), 2L, *SCHELP in 4

losse van volgende ketting van 7-lossen, 2L;

herhaal vanaf * rondom. . Nog 1STK in de eerste ruimte van lossen. Verbind met HV in
de 3de losse van de eerste lossen van deze ronde.
Ronde 17 (17, 17, 17, 17, 19): (HV, 1L, 1V) in eerste ruimte van 1-losse, *7L, V in
volgende ruimte van 1-losse; herhaal vanaf * rondom. Verbind met (3L+d.STK) in eerste
vaste (telt mee als ruimte van 7-lossen). KEER OM.
Ronde 18 (18, 18, 18, 18, 20): 4L, 2STK in eerste ruimte van 7-lossen (gevormd door de
de

verbinding van de ronde), 2L, *SCHELP in 4

losse van volgende ketting van 7-lossen, 2L;

herhaal vanaf * rondom. . Nog 1STK in de eerste ruimte van lossen. Verbind met HV in
de 3de losse van de eerste lossen van deze ronde.
Ronde 19 (19, 19, 19, 19, 21): Herhaal ronde 17 (17, 17, 17, 17, 19).
Ronde 20 (20, 20, 20, 20, 22) – 27 (27, 27, 27, 29, 31): Herhaal de laatste twee rondes 4
(4, 4, 4, 5, 5) keer.

Omranding
Met de buitenkant naar je toe en hakend in de andere kant van de basisketting: verbind
de wol met een HV in de basis van een willekeurige schelp.
Ronde 1: 1L, V in elke losse rondom. Verbind met een HV in de eerste vaste
Ronde 2: 7L (telt mee als STK+4L), STK in zelfde steek als laatste gehaakte halve vaste, 2L,
*sla volgende 4 vasten over, (STK, 4L, STK) in volgende vaste, 2L; herhaal vanaf *
rondom. Verbind met HV in de 3de losse van de eerste lossen van deze ronde.
Ronde 3: (HV, 3L, 2STK, 3L, 3STK) in eerste ruimte van 4-lossen, (3STK, 1L, 3STK) in elke
ruimte van 4-lossen. Verbind met HV in de 3de losse van de eerste lossen van deze ronde.
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Bind af.

AFWERKING
Omranding van de rok
Met de buitenkant naar je toe en hakend in de andere kant van de basisketting: verbind
de wol met een HV in de basis van een willekeurige schelp.
Ronde 1: 1L, V in elke losse rondom. Verbind met een HV in de eerste vaste
Ronde 2: 7L (telt mee als STK+4L), STK in zelfde steek als laatste gehaakte halve vaste, 3L,
*sla volgende 5 vasten over, (STK, 4L, STK) in volgende vaste, 3L; herhaal vanaf *
rondom. Verbind met HV in de 3de losse van de eerste lossen van deze ronde.
Ronde 3: (HV, 3L, 2STK, 3L, 3STK) in eerste ruimte van 4-lossen, 1L, *(3STK, 1L, 3STK) in
volgende ruimte van 4-lossen, 1L; herhaal vanaf * rondom. Verbind met HV in de 3de
losse van de eerste lossen van deze ronde.
Bind af.

Assemblage
Met de buitenkant naar je toe, naai de borstband van de rok vast aan de voorkanten en
het rugband. Naai de naden voor de schouders. Meet en markeer 8 ½ (8 ½, 8 ½, 9 ½, 9 ½,
10 ¼) inches of 21.5 (21.5, 21.5, 24, 24, 26) cm van de schouders (voor de armgaten).
Naai de zijnaden dicht naar boven tot aan de markeerders voor de armgaten. Zet de
mouwen in.

Omranding van de halslijn
Met de buitenkant naar je toe, verbind wol met een HV in de voorste hoek van de
halslijn.
Rij 1 (buitenkant): 1L, haak vasten evenredig verspreid rond de nekopening tot aan de
tegenoverliggende hoek. Keer om.
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Rijen 2 en 3: 1L, V in elke vaste tot op einde, keer om.
Bind af.
Span voorzichtig op volgens de aangegeven afmetingen. Gebruik de maasnaald om de
overgebleven eindjes weg te werken.

•••••
http://www.yarnspirations.com/naturallycaronfiles/projects/talca/talca.pdf
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