patroon tunisch retro vest
materiaal:
Drops Karisma grijs 5 bollen, oker 1 bol, petrol 1 bol, wit 1 bol, roze 6 bollen
tunische haaknaald 8.0 mm
gewone haaknaald 5.0 mm

maat:
small

werkwijze:
104 lossen
steken oppakken vanaf 2e losse vanaf haaknaald, 103 keer totaal
haken in tunische basissteek, dus ophalen door voorste lus, laatste steek door beide gekruiste
draden
teruggaande toer: eerste doorhalen door 1 daarna doorhalen door 2 lussen
Toer 1-4: roze
5: 51 roze, 1 petrol ,51 roze
6: 50 roze, 3 petrol ,50 roze
7-19: elke volgende toer links en rechts 1 roze minder en links en rechts 1 petrol meer zodat een
driehoek ontstaat
20: 36 roze, 15 petrol, 1 oker, 15 petrol ,36 roze
21: 35 roze, 15 petrol, 3 oker, 15 petrol, 35 roze
22-34: elke toer 1 roze minder, petrol blijft gelijk , links en rechts 1 oker meer, petrol blijft gelijk, 1
roze minder. Er ontstaat een driehoek in een driehoek
35: 21 roze, 15, petrol, 15 oker, 1 grijs, 15 oker, 15 petrol, 21 roze
36-41: elke volgende toer roze 1 minder, petrol blijft gelijk, oker blijft gelijk, grijs rechts en links 1
meer, oker blijft gelijk, petrol blijft gelijk, roze 1 minder. Er ontstaat een driehoek in een driehoek in
een driehoek.
42: Petrol valt nu weg. 29 roze, 15 oker, 15 grijs, 15 oker, 29 roze
43-50: roze 1 minder, oker blijft gelijk, grijs wordt links en rechts 1 meer, oker blijft gelijk, roze wordt
1 minder.
51: 21 roze, 15 oker, 15 grijs, 1 wit, 15 grijs, 15 oker, 21 roze
52-56: roze wordt 1 minder, oker blijft gelijk, grijs blijft gelijk, wit wordt rechts en links 1 meer, grijs
blijft gelijk, oker blijft gelijk, roze 1 minder
57: oker valt nu weg 29 roze, 15 grijs, 15 wit, 15 grijs, 29 roze
58-71: roze 1 minder, grijs blijft gelijk, wit links en rechts 1 erbij, grijs blijft gelijk, roze 1 minder
72: grijs valt nu weg. 29 roze, 45 wit, 29 roze
73-86: roze 1 minder, wit rechts en links 1 meer, roze 1 minder
87: wit valt nu weg 103 roze
88-100: 103 roze
afhechten door steek op te pakken door voorste draad (laatste steek gekruiste draad) en af te
maken met een halve vaste.
Er is nu een rechte lap ontstaan met een breedte van 75 cm en een hoogte van 80 cm

Vouw de lap met de goede kanten op elkaar dubbel, bovenkant op onderkant.
Naai de zijnaden vanuit de punt (dus niet vanaf vouw) 19 cm dicht.
Er zijn op deze manier 2 armsgaten ontstaan.

Boord:
gewone haaknaald 5.0mm
22 lossen, stokje in 3e losse vanaf de naald, nog 19 stokjes tot laatste losse.
2 keerlosse (tellen niet mee als 1e stokje), stokjes in achterste lussen van alle 20 stokjes vorige
toer.
Herhalen tot de benodigde lengte om langs de halslijn te zetten. Dit kwam bij mij op bijna 3 bollen
grijs en een totaal aantal toeren van 120
Naai de boord vast aan de grote opening van de shrug, de hals zij- en onderzijde dus.

Mouwen:
Pak alle steken rondom het armsgat op en de steek die samenvalt met de naad dubbel. Je begint
dus in de steek die samenvalt met de naad en hier eindig je ook. Dit waren bij mij 54 steken. Haak
verder in de tunische basissteek. Je haakt heen en terug, dus niet rond! De eerste toeren gaat dit
wat lastig maar na paar toeren krijg je wat meer ruimte.
Eerste 4 toeren rechts en links 1 minderen door de draad op te halen door 2 voorste lussen tegelijk
in de een-na-laatste steek.
Hierna in de volgende 6 toeren alleen 1 minderen aan het einde van de toer.
Vervolgens 5 toeren gelijk houden.
afhechten.
Mouwboorden op zelfde manier haken als halsboord. Totale lengte mouwboord 20 toeren.
Mouwboord vastnaaien aan mouw.
Mouw binnenstebuiten dubbelvouwen en sluiten zodat naad doorloopt.

