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Gehaakte slofjes van "Eskimo".
FREE PATTERN

Drops 0-407
Maat: 35/37 - 38/40 - 42/44.
Lengte van de voet: 22 - 25 - 28 cm.
Materialen: Garnstudio Eskimo.
200-200-250 gr nr. 36 amethist mix
En gebruik: Garnstudio Glitter
1 klosje van nr. 04, lichtroze
DROPSHaaknld 8mm - of de haaknld, die u nodig heeft voor
de volgende steekverhouding: 11 v =10 cm breed.
Extra: 2 stuks glazenkralen.

Prices as of 07.02.07:
ESKIMO - € 2,95
ESKIMO PRINT - € 3,50
ESKIMO MIX - € 3,20

Al!yarns are Garnstudio yarns. Color charts and updated
retailer lists at www.garnstudio.com
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U vindt vele gratis DROPS breipatronen hier op www.gamstudio.com.
Om het mooiste resultaat te krijgen, dient u het aanbevolen garen
te gebruiken en de juiste stekenverhouding aan te houden. Veel pleziert

Info haken: De eerste v van de toer met 1 I vervangen. Eindig elke toer met 1 hv in de I van het
begin van de toer, (in de I van het begin van de vorige toer haken, als er heen en weer wordt
gehaakt).

Slofje: De slofjes wordt met haaknld 8mm en 1 draad Garnstudio Eskimo en 1 draad Garnstudio
Glitter gehaakt.

Voet:
1e toer: Haak 3 I en sluit deze tot een ring met 1 hv.
2e toer: Haak 5-5-6 v om deze ring - lees Info haken!
3e toer: 2 v in elke v = 10-10-12 v.
4e toer: * 1 v in de eerste v, 2 v in de volgende v *, herhaal steeds *-* op de hele toer = 15-15-
18 v.
5e - 7e toer: Haak 1 v in elke v.
8e toer: * 1 v in de eerste v, 1 v in de tweede ven 2 v in de derde v *, herhaal steeds *-* op de
hele toer = 20-20-24 v.
Haak door met 1 v in elke v tot een hoogte van ca 11-13-14 cm.

Hak: Deel het werk in tweeën en haak heen en weer vanaf het midden boven op de voet - lees
Info haken.
Haak tot een totale hoogte van ca 22-25-28 cm. Leg nu het slofje plat en sluit de naad achterop
met een rij van v. Haak door beide lagen. Knipde draad en hecht af.

Rand: Haak 1 toer van v om de rand van het slofje - begin in het midden achterop. Haak nog 2

http://www.garnstudio.com/lang/nl/utskrift/visoppskrift_utskrift.php?d_nr=O&&d_id=... 8/02/2007
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toeren met 1 v in elke v. Knipde draad en hecht af. Haak vervolgens 2 toer met 3 draden van
Garnstudio Glitter als volgt: 2 v in elke v.

Gehaakte bloem: Haak 3 I met haaknld 8mm en Garnstudio Eskimo. Sluit deze 3 I tot een ring met
1 hv. Haak door als volgt:
le toer: Haak 8 v om deze ring (haak vanaf het midden van de ring). Eindig met 1 hv in de le v
van de toer.
2e toer: Haak 1 toer met 3 draden van Garnstudio Glitter met 1 v in elke v.
Plaats de kraal op de draad in het midden van de bloem en naai de bloem vast aan het slofje met
deze draad. Plaats de bloem aan de buitenkant van het slofje tussen de voet en de rand - zie foto.
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