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MATERIAAL
GARENALTERNATIEF
MAAT VOET
HOEVEELHEID GAREN
BASISKLEUR (bk)
KLEUR PATROON (kp)
HAAKNAALD
TOEBEHOREN
PROEFLAP
TEKST
VERTALING

GEHAAKTE SNEAKERS VOOR DE BABY
Soft Cotton (100% Katoen. Bol ca 50 g = 80 m)
Super Soft Cotton
Ca 8(9)10 cm

Ca 15(17)20 g (kl. 8800)
Ca 15(17)20 g (kl.A: 8808, kl.B: 8847 kl.C: 8849, kl.D: 8858, kl.E: 8870, kl. F: 8801)
Nr 3.5
1 st stopnaald
Ca 10 hst = 5 cm
Järbo Garn AB
Marja van Halteren, Nordic Wool
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Järbo Garn AB TEL 00-46-(02)6-27 30 30
©COPYRIGHT Järbo Garn AB
Reproductie en publicatie van materiaal en teksten is niet toegestaan
zonder toestemming van Järbo Garn AB
FOTO Lasse Åbom — Fotografen in Gävle
SCHOENMODEL Tove Halt
MET DANK AAN
KLEDING EN TOEBEHOREN Privé

AFKORTINGEN

bk=basiskleur, hst=half stokje, hv=halve vaste, kp=kleur patroon, l=losse, st=steek,st b=boog van de steek v=vaste

UITLEG

Vaste steken (v): Steek de naald in de volgende steek, haal de draad op, trek de naald terug (=2 st op de naald), haal
de draad op, trek de draad door allebei de st. 2 v samen: Steek de naald in de volgende st, haal de draad op, trek de
naald terug, steek de naald in de volgende st, haal de draad op, trek de naald terug (=3 st op de naald), haal de draad
op, trek de naald door alle st. Half stokje (hst): Sla de draad om de naald, steek de naald in de volgende st, haal de
draad op, trek de naald terug, (= 3 st op de naald), haal de draad op, trek de naald door alle st.

SNEAKERS

Zool:
Zet 10(12)14 l op met haaknaald nr 3.5 in de bk.
Toer 1: Begin in de 3:de l en haak 1 hst in iedere l (foto 1), haak 4 hst in de laatste st (meerdering voor de teen), haak
verder 1 hst in iedere l aan de andere kant van de l-ketting, haak in de laatste l 2 hst (meerdering voor de hiel), eindig
met 1 hv in de 2:de l = 20(24)28 hst (Foto 3).
Toer 2: Haak 2 l, 1 hst in de 1:ste hst, 2 hst in de 2:de hst, daarna 1 hst in iedere hst tot de teen, daar wordt 2 hst gehaakt
in ieder van de 4 middelste hst (de teen) haak verder 1 hst in iedere hst aan de andere kant, in de 2 laatste hst haak 2 hst in
iedere hst (hiel), eindig met 1 hv in de 2:de l aan het begin van de toer = 28(32)36 hst.
Toer 3: Haak zoals toer 2 = 36(40)44 hst.
Toer 4-5 (zijkanten van de zool, foto 5-6): Haak 2 l, daarna 1 hst in iedere hst (zonder meerderingen) en steek de
naald in de achterste lus en in de lus aan de achterkant van het werk (st b van de vorige toer), eindig iedere toer met
1 hv aan het begin van de toer. Knip de draad af en werk losse draden weg.
Teen:
Begin met het haken van de teen in de middelste 2 st aan de ene korte kant van de zool (foto 7).
Toer 1: Steek de naald in de achterkant van de lus en in de st b achter in de rechter van de 2 middelste teensteken,
neem een lus op in bk en haak l 1, daarna 1 v in dezelfde hst en 1 v in de volgende hst = 2 v, keer.
Toer 2: Haak 1 l, 2 v in iedere v = 4 v, keer.
Toer 3: Haak 1 l, 2 v in 1:ste, 1 v in iedere v, 2 v in de laatste v.
Toer 4: Haak als toer 3 = 8 v, keer
Haak nog 0(1)2 toeren zonder meerderingen. Knip de draad af. Naai de rand van de teen vast aan de bovenkant van de zool
in de achterkant van de lus, gebruik hiervoor 4(5)6 st van de rand van de zool aan weerzijde. Werk losse draden weg.
Schacht van de schoen:
Toer 1: Steek de naald neer in de achterste boog en de boog aan de achterkant aan de zijkant van de zool in de 1:ste
hst na de rechterkant van de teen (foto 9), neem een lus op met kp en haak 1 l, daarna 1 v in dezelfde hst, haak daarna
1 v in iedere hst tot aan de andere kant van de teen, keer.
Toer 2-3: Haak 1 l, 1 v in iedere v, steek de naald door allebei de bogen, keer.
Toer 4-7 (schuine voorkant): Haak 1 l, Haak 2 v samen in het begin en einde van iedere toer (= 2 st minder iedere
toer), en 1 v in iedere v daartussen, steek need door allebei de bogen.
Toer 8-10: Haak 1 l, 1 v in iedere v, keer. Knip de draad af en werk losse draden weg.

AFWERKING

Naai de rechte deel van de schacht (de 3 eerste toeren) aan het teenstuk aan de averechte kant (foto 11). Werk losse
draden weg.
Rand:Haak met bk 1 toer v rond de opening en bovenkant van de schoen, haak 2 v in de eerste en laatste st aan de
bovenkant van de schacht, in de ”hoeken”.
Merk: zet op 2 l met bk, haak 8 v in de 2:de l. Knip de draad af en werk losse draden weg. Borduur een ster met
kp.
Veter: Knip 2 draden, ca 130 cm lang, twijn een koord en zet in als veters.

WASVOORSCHRIFTEN

Gebreide en gehaakte kleding worden op wolwasprogramma gewassen, binnenstebuiten en zonder optische witmakers .
Vermijd weken. Breng in vorm en laat plat liggend drogen.

1. Zool, toer 1: Begin in de 3:de l en haak 1
hst in iedere l.

2. Zool, toer 1: Haak 4 hst in de laatste l,
haak verder aan de andere kant van de
l-ketting, 1 hst in iedere hst.		

3. Zool, toer 1: Eindig de eerste toer met 1 hv
in de 2:de l aan het begin van de toer.

4. Zool: 3 gehaakte toeren.

5. Zool, toer 4: Haak 1 hst in iedere hst, steek
de naald in de achterkant van de lus en in de
lus daarachter.

6. Zool, toer 5: Kant en klare zool, met
zijkanten.

7. Teen: Toer 1-4.

8. Teen: Naai de zijkanten van de zool aan de
bovenkant van de zool.

9. Schacht, toer 1: Haak 1 v in iedere hst/v.

10. Schacht: Kant en klare schacht.

11. Schacht: Naai de rechte deel van de
schacht aan de teen.

12. Rand: Haak een rand van v rond de
opening en de bovenkant.

14. Merk: Haak een rondje in bk en borduur een
aantal steken tot een ster.
13. Veters: Twijn een koord en zet vast als
veters.

15. Merk: Zet het merkje vast.
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