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Lısa Rıchardson
Crochet Along 2017
Felted Tweed Blanket
deel 7 - rechthoeken met bobbels

GAREN
Felted Tweed
A Bilberry 151
B Peony 183
C Ginger 154
F Watery 152
L Celadon 184
meer info
over het garen
via knitrowan.com

HAAKNAALD
haaknld 3,5 mm
PROEFLAPJE
elk deel: 28 x 14 cm met nld 3,5 mm

haken
eenvoudig
CAL17-00007
v.1

R 5: zie rij 3.
Rij 2 tot 5 3x herh.
Draad afknippen en doorhalen.
Met garen C element 3 bij de laatste rij met hvs (zie uitleg bij deel
6) verbinden.
Het blok is een rechthoek met in het midden de rechthoek met
bobbels.
Tip: omdat de blokken later volgens een schema ingedeeld worden,
elk blok een nummer geven
Blok A
Net als bij het basisblok element 4 en 3 met een rechthoek met
bobbels verbinden, daarbij de rechthoek met alleen garen F haken.
Blok B
Net als bij het basisblok element 7 en 6 met een rechthoek met
bobbels verbinden, daarbij bij de rechthoek met bobbels garen A als
1e kleur, garen L als 2e kleur nemen.
Blok C
Net als bij het basisblok element 10 en 9 met een rechthoek met
bobbels verbinden, daarbij de rechthoek met alleen garen B haken.

AFKORTINGEN
hvs = halve vaste; kl = kleur; ls = losse; R = rij; st = stokje; vs
= vaste;
5 st samen doorh = 5x (1 omslag, haaknld insteken, draad
doorhalen, dan de draad door 2 lussen op de nld heen halen), tot
slot de draad door alle 6 lussen halen
BASISBLOK
De elementen worden nu met rechthoekige delen tot blokken met
elkaar verbonden.
Aan de goede kant met garen C en nld 3,5 mm bij de hoek
rechtsboven van element 1 aanlussen, 53 vs (= 26 bij elk motief en
1 vs bij de verbindingsnaad).
Draad afknippen en doorhalen.
Aan de goede kant met de 1e kl aanlussen.
R 1 (goede kant): met de 1e kl, 3 ls (= 1e st), 1 st in elke vs tot
het einde, keren. [53 s]
R 2: met de 2e kl, 1 ls (geldt NIET als s), 1 vs in de eerste 2 s, * 5
st samen doorh in het volg st, 1 vs de volg 3 s, vanaf * tot de laatste
3 s, 5 st samen doorh in het volg st, 1 vs in het volg st, 1 vs in de
bovenste van de 3 ls aan het begin van de rij, keren.
R 3: met de 1e kl, 3 ls (= 1e st), st onder de 3 ls overslaan, 1 st elk
st, keren.
R 4: met de 2e kl, l ls (geldt NIET als s), 1 vs in de eerste 4 s, * 5 st
samen doorh in het volg st, 1 vs in de volg 3 s, vanaf * tot de laatste
st, 1 vs in de bovenste van de 3 ls aan het begin van de rij, keren.
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