Ontworpen door
Happiness with Yarn & Frederika Creates
www.happinesswithyarn.com & www.frederikacreates.com

Benodigdheden:
Durable Chuncky, 1 bol voor ongeveer 9 hangers.
Haaknaald 6 mm of 7mm afhankelijk hoe strak je haakt
Stopnaald

Start met een magische ring
Toer 1
Haak in de ring:
3l (telt als 1ste stokje), 2 stk, 3l, 3stk, 3l, 3stk, 3l, 3stk, 2l sluit met hv. Trek ring aan.
Toer 2
3l  en 2stk op het 1ste stk van de vorige toer,
3 dubbele stk op het 2de stk van de vorige toer
3 stks op het 3de stk van de vorige toer
1 hstk en 2 v om de 3 lossen, 3 v op de volgende 3 stk, 1 v, 1stk, 1v om de 3l, 3v op de volgende 3stk,
2v, 1hstk om de 3l.
3 stks op het 1ste stk,van vorige toer
3 dubbele stks op het 2de stk van de vorige toer
3 stk op het 3de stk van de vorige toer
1hv om 2l , knip draad stuk af, en maak een lus van het draad dat je afhecht.

Deze gratis patronen zijn ontworpen door Happiness with Yarn (Mabel Gaiser) en Frederika Creates (Frederika van der Galien).
De  patronen en de foto’s zijn eigendom van bovengenoemde ontwerpsters en enkel bedoeld voor privégebruik.
De patronen mogen niet gebruikt/gekopieerd worden voor commerciële doeleinden.
De ontwerpsters zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het patroon/werkbeschrijving.

Start in een magische ring:
Toer 1
3L (telt als eerste stokje) 2stk, 3L, *3stk, 3L* Herhaal * nog 3 keer , sluit met hv. Trek ring aan.
Toer 2
Start met een hv waar je zojuist geëindigd bent, maar dan met een hv in het 2stk van de vorige toer
ipv de eerste. De eerste sla je gewoon over. In de 3L lus 1hstk, 1stk, 1dstk, 3L, 1hv in de 3L vanaf de
haaknaald, 1dstk, 1stk, 1hstk, 1hv in het 2e stokje van het 3stk groepje van de vorige toer. Herhaal
van begin tot eind.
1hv om 1ste steek , knip draad stuk af, en maak een lus van het draad dat je afhecht.

Deze gratis patronen zijn ontworpen door Happiness with Yarn (Mabel Gaiser) en Frederika Creates (Frederika van der Galien).
De  patronen en de foto’s zijn eigendom van bovengenoemde ontwerpsters en enkel bedoeld voor privégebruik.
De patronen mogen niet gebruikt/gekopieerd worden voor commerciële doeleinden.
De ontwerpsters zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het patroon/werkbeschrijving.

