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GAREN
Felted Tweed 
A Bilberry 151
C Ginger 154
K Boulder 195

HAAKNAALD
haaknld 3,5 mm 
breinld 15 mm

AFKORTINGEN 
driev st = drievoudig stokje: hvs = halve vaste; kl = kleur;  ls = 
losse; R = rij; st = stokje;  vs = vaste
 
DEEL MET GEDRAAIDE TUNNELS
De delen met gedraaide tunnels worden bij de korte randen van het 
middelste deel vastgezet.

ONDERSTE DEEL
Aan de goede kant met garen C en nld 3,5 mm bij de onderrand van 
het middelste deel bij de hoek van het tussendeel met diamanten 
aanlussen, 188 vs (= 26 bij het tussendeel met diamanten, 26 bij elk 
motief, 1 vs bij de verbindingsnaad). 
Draad afknippen en doorhalen
Aan de goede kant met garen A aanlussen.
R 1 (goede kant): 1 ls (geldt NIET als s), 1 vs in elke vs tot het 
einde, keren. [188 s] 
Nu het patroon met gedraaide tunnels haken:
R 2: 1 ls (geldt NIET als s), 1 vs in elke vs tot het einde haken, 
keren.
R 3: *1 ls, de lus op de nld langer maken (= lengte van een driev 
st), de lus op de nld laten liggen en ervoor zorgen dat de lus niet 
kleiner wordt, haaknld bij het volg st insteken, draad doorhalen, 
vanaf * tot het einde alle lussen op de nld laten liggen. Tip: als er 
teveel lussen op de nld liggen, de lussen aan het einde van de nld 
eraf laten glijden. Aan het einde van de rij alle lussen – behalve de 
laatste lus – van de nld laten glijden, keren.
R 4: * nu de haaknld bij steeds 4 lussen tegelijkertijd insteken, 4 
vs haken, vanaf * tot het einde, keren. Tip: dit gaat makkelijker als 
je de lussen van rij 3 op een breinld (15 mm) legt, zodat de lussen 

allemaal even groot zijn.
De laatste 3 rijen vormen het patroon.
Rij 2 tot 4 nog 4x herh, dan rij 2 nog 1x haken.
Draad afknippen en doorhalen.

BOVENSTE DEEL
Met garen K bij de bovenrand van het middelste deel bij de 
rechterhoek van het tussendeel met diamanten aanlussen.

Het middelste deel is nu klaar.
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