Gehaakt volgens de top-down methode in een klassiek
garen, met een modern tintje, praktisch om te dragen,
het motief aan de hals en de valse zakken maakt het
een eye-catcher.

BENODIGDHEDEN:
-

Garen Borgo de’ Pazzi Milly Due - col 236 - 6 bollen 100gr
Als je enkel de nekwarmer maakt heb je maar 1 bol nodig
Haaknaald 7mm en 8mm (L-XL)
Stekenmarkeerder - schaar - maasnaald

Maten: (S/M) - L/XL
GEBRUIKTE STEKEN EN AFKORTINGEN;
CH L: Losse
SLST hv: halve vaste
SC v: vaste
HDC hstk: half stokje
DC stk: stokje
PSM SM: stekenmarkeerder
STS stn: steken
TCH DK: Draai ketting
HMB Bruf = Basis ruffles:
2l, 1stk in dezelfde steek, 1l, *sla 1 st over, 2stk in dezelfde steek, 1l* *herhaal*. 1l, het werk niet
draaien
CHM ruf = Ruffels:
5stk in het stk van de rij eronder, draai het werk 1hv in het midden van de volgende 2stk om de
ruffle vast te zetten
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PATROON
Maak een lus
(haaknaald 7mm) haak (38) 44l + 2l om de eerste steek te maken
Rij 1: 1hstk in de 3de l van de naald te tellen, 1hstk in elke l (39) 45stn
Rij 2,3,4: 1hstk in elk stk van de vorige rij (39) 45stn

Kraag:
Vouw het werk dubbel (onderkant tegen bovenkant), haak samen met 1v in elke steek door de
achterste lus van het voorste deel en door de achterste lus van het achterste deel, DK
Rij 5: 1v in elke steek behalve in de volgende steken 1,5,9,13,18,,23,28,32,37,42,45 maak je 2v
(56v stn) maat L/XL
1,5,9,13,18,23,27,30,33,36,39 (50v stn) maat S/M
Rij 6: (50) 56 hstk, plaats SM om het top-down schema op te delen na de 10, 11, 14, 11, 10
maat L/XL - 9, 10, 12, 10, 9 maat S/M, DK
Rij 7: 1hstk in elke steek, LET OP, 2hstk in de steken met de SM, (54stn) 60stn, verwijder de
SM
Rij 8:
-

Bruf

-

Ruf, in totaal (15) 16 ruffles

Rij 9: herhaal rij 8
Rij 10: 1hstk, 1l en SM in de steken volgens het top-down schema 18, 12, 36, 12 ,18 maat
L/XL - 17, 11, 34, 11, 17 maat s/m. Je hebt nu 6 hstk in elke ruffle (90stn) 96stn
(haaknaald 8mm)
Rij 11 - 25: 1hstk in elke steek, in de steken met de SM *1hstk, 1l, 1hstk*, DK
Rij 26: 1hstk in elke steek tot aan de SM van de mouw, haak de voorkant en de achterkant van
de mouwen aan elkaar met 1hstk. 1hstk tot aan de volgende SM, herhaal voor de andere
mouw. DK
Rij 27 - 30: 1hstk in elke steek, DK
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Haak de valse zakken:
Plaats een SM aan beide voorpanden, 10stn na de rand en een SM na 20 na 20hstk van de
rand

Rij 31: 10hstk, van steek 11 tot 21 haak je in het Bruf patroon 4X
-

Haak 3 ruf

-

Haak 10 stn terug, hv

-

Haak 1stk in elke steek tot de volgende stekenmarkeerder (zak n°2)

-

Bruf 4x

-

Haak 3 ruf

-

Haak 10 stn terug, hv

-

10hstk om rij 31 te eindigen

-

DK

Rij 32 - 45: 1hstk in elke steek, DK
Rij 46: begin aan de linkervoorpand, 1hv in elke steek, in de hoeken 3hv

Mouwen:
Haak heen en weer
Neem de hstk op onder de arm waar de 2 SM geplaatst zijn.
-

1 hstk in het midden van elke st

-

1 hstk in elke st, heen en weer, sluit de toeren met een hv en begin elke toer met 1l
(totaal 7 toeren)

Toer 8: 1hv in elke steek
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Nekwarmer
Om elke de nekwarmer te maken heb je maar 1 bol Milly Due nodig.
De nekwarmer is gemaakt van rij 1 tot 9 en Rij 10 werk je als volgt af
-

1hstk in elke steek (in elke ruffle 6hstk (90st) 96st

TIP
Als je liever een strakke nekwarmer hebt die dicht tegen je hals zit, haak dan een losse ketting
en maas deze in de rand zodat je het kan aantrekken

Knip de losse draadjes af en maas deze in aan de binnenkant van je vestje.
Nu is het Manta Retro vestje klaar om te dragen

Geniet ervan.
Mariachiara van Maison Mariachiara
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