Voor je begint:
-

-

Het patroon is voor slofjes van ongeveer 9 centimeter lang, geschikt voor baby’s van
0-3 maanden. Hoe groot je slofje zal worden hangt wel af van of je strak of juist los
haakt.
Dit patroon gaat uit van garen dat je haakt met haaknaald nr. 3. Als je dunner of juist
dikker garen gebruikt zullen je slofjes kleiner of groter worden.
Voor de boord van het slofje maak je gebruik van reliëfstokjes (voor en achter). Je
haakt hierbij niet om de lus van de steek eronder, maar om het steek zelf. Als je deze
steek niet kent, er zijn genoeg video’s en foto’s van op internet te vinden. De steek is
niet ingewikkeld als je het syteem doorhebt en het zorgt voor een mooie, licht
elastische boord.
Het patroon begint bij de zool en je werkt zo verder omhoog. Er zitten geen naden in
die je later moet sluiten.

Wat heb je nodig?
-

1 bol Scheepjes Stonewashed
1 haaknaald nr. 3 of 3,5
1 steekmarkeerder (je kunt ook een paperclip gebruiken)

Afkortingen
-

St = steek
V = vaste
Hstk = half stokje
Stk = stokje
L = losse
Rstkv = reliëf stokje voor
Rstka = reliëf stokje achter

De zool
De zool haak je in het rond zonder dat je de toer sluit met een halve vaste. Doe daarom een
steekmarkeerder in de eerste steek van elke toer, zodat je die makkelijk herkent.
1. Haak een ketting van 11 lossen.
2. Haak in de 2e losse vanaf de lus 2
hstk. Hstk in de volg. 8 st.
6 hstk in de laatste st.
Ga verder aan de andere kant van de lossenketting.
Hstk in de volg. 8 st.
2 hstk in de laatste steek.
Toer niet afsluiten, maar gewoon verder haken.

3. Haak 2 v in volg. 2 steken,
v in volg. 5 st,
hstk in de volg. 3 st
2 hstk in volg. 6 st
hstk in volg. 3 st
v in volg. 5 st
2 v in volg. 2 st.

4. Haak 2 v in volg. 2 st
2 hstk in volg. 2 st
Hstk in volg. 9 st
(2 hstk in volg. st, 1 hstk in volg. st) 6 keer herhalen
Hstk in volg. 9 st
2 hstk in volg. 2 steken.

De zool is nu bijna af. Ga nu twee keer met een halve vaste naar de volgende steek, zodat je
precies op middenachter van de zool bent als je met de bovenkant van het slofje begint.

De bovenkant
De bovenkant haak je ook in het rond, maar hierbij sluit je de toeren wél af met een halve
vaste. Je begint elke toer met een losse, deze telt niet mee als steek.
1. Haak deze toer alleen in de achterste lussen!
1 l , v in dezelfde steek
V in elke st.
Sluit toer met halve vaste. Je hebt nu 48 v.

2. 1 l, v in dezelfde steek.
V in elke steek.
Sluit toer met halve vaste. (48 v.)
3. Zie toer 2
4. Zie toer 2

5. 1 l, v in dezelfde st
V in volg. 13 st
(2 v samenhaken, 1 v in volg st) 7 x herhalen
V in volg. 13 st
Sluit de toer met een halve vaste (41 v.)

6. 1 l, v in dezelfde st
V in volg. 12 st
(2 v samenhaken, 1 v in volg st) 5 x herhalen
V in volg. 13 st
Sluit de toer met een halve vaste. (36 v.)
7. 1 l, v in dezelfde st
2 v samenhaken
V in volg. 9 st
(2 hstk samenhaken) 2 x
(2 stk samenhaken) 2 x
(2 hstk samenhaken) 2x
V in volg. 9 st
2 v samenhaken
1v
Sluit de toer met een halve vaste. (28 steken)

8. 1 l, v in dezelfde steek
2 v samenhaken
V in volg. 10 st
(2 stk samenhaken) 2 x
V in volg. 8 st
2 v samenhaken
1v
Sluit de toer met een halve vaste. (24 steken)

De boord
Ook de boord haak je in het rond en ook hierbij sluit je elke toer met een halve vaste.
1. Haak 3 lossen (= 1e stokje).
Haak in elke steek een stokje
Sluit de toer met een halve vaste in de 3e losse van de eerste steek. (24 st.)

2.

Haak 3 lossen (= 1e stokje)
(1 rstkv, 1 rstka) 11 keer herhalen
1 rstkv
Toer sluiten met halve vaste in 3e lossen
Herhaal toer 2 tot je boord de gewenste lengte heeft.

Veel succes!

