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Charlie – Schooltime
Add-on | De jurk ...
Afb. 01

b

Afb. 02

a

Afb. 03

Afb. 04

a

Het jurkje wordt met Catania Denim gehaakt, kleur: Jeans (152)
Haak
01. toer

61 l incl. kl
60 v terug langs de lossenketting, tot een ring sluiten en
met spiraalrondes verder
02.-06. t. (5)
v
07. toer
[18 v, vmind]3x
08.-12. t. (5)
v
13. toer
[17 v, vmind]3x
14.-18. t. (5)
v
19. toer
[16 v, vmind]3x
20.-24. t. (5)
v
25. toer
[15 v, vmind]3x
26. toer
[6 v, vmind]6x
27.-29. t. (3)
8 v, 1 kl, werk omdraien (afb. 01, a)
30. toer
6 v, 1 st overslaan, 1 v, 1 kl, werk omdraien
31. toer
7 v, 1 kl, werk omdraien
32. toer
5 v, 1 st overslaan, 1 v, 1 kl, werk omdraien
33. toer
4 v, 1 st overslaan, 1 v, 1 kl, werk omdraien
34. toer
3 v, 1 st overslaan, 1 v, 1 kl, werk omdraien
35. toer
2 v, 1 st overslaan, 1 v, 1 kl, werk omdraien
36.-55. t. (20) 2 v, 1 kl, werk omdraien (afb. 01, b)
Draaden afhechten. Voor de tweede bretel, opnieuw aanhechten en de 2. v in dezelfde
plaats als het begin van de eerste bretel (afb. 02, a), t. 36-55 herhalen.
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Het borststuk ...
We hechten aan de voorkant aan, zodat het borststuk in het midden zit.
01.-11. r. (11) 12 v, 1 kl (afb. 03) Draden afknippen en afhechten.
(12 st)
Nu naaien we als laatste de bandjes met leuke knopen aan het bovenstuk van het jurkje vast (afb. 04)!

Miss Hook op het internet ...
Mijn Etsy-Shop ...
Mijn Facebook Fanpage ...
Fb-Groep rondom de patronen ...
Mijn Blog ...
Mijn Pins ...

Miss Hook // Carla Schwind
etsy.com/de/shop/misshookcrochet
facebook.de/misshookcrochet
facebook.com/groups/misshook
misshook.de
pinterest.com/misshookcrochet
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