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De opzetlus:

Voor de eerste lus: Plaats het vrije uiteinde van de draad over de
draad die naar de bol leidt en leidt hem achter de lus weer naar onder. Nu steek je met de haaknaald in de lus, achter het draadeinde
langs en weer naar voor. De draad aantrekken. Klaar.
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De losse steek:

Je hebt je haakhaak nog steeds in de
eerste steek gestoken Nu haal je de
draad met de naald van onder naar
boven, zodat hij op de haak ligt. Trek
nu de omslag door de ontstane lus
op de naald. Klaar.

Magische ring:

Leg de draad eerst in een lus. Het vrije draadeinde ligt achter de
draad, die naar de bol leidt. Nu steek je de naald in de lus, leidt hem
onder de werkdraad door, zodat een omslag op de haaknaald ligt.
Trek nu de omslag door de lus en haak 1 losse steek. Zo is de magische ring vastgezet. Haak daarna zoveel steken in de magische ring,
als aangegeven in de instructies. Vergeet niet om de draden van de
ring evenals het vrije draadeinde rondom te haken. Zodra het juiste aantal steken gehaakt zijn, trek je aan het vrije uiteinde van de
draad en sluit je de ronde. Klaar.

Halve vaste:

Hier steek je de naald van achter naar voor in de steek en leidt je
hem onder de werkdraad door, zodat er een omslag op de naald ligt.
Trek nu de omslag door beide lussen. Klaar!
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Vaste steek:

Stokje:

Half stokje

Dubbel stokje:

Nu steek je van voor naar achter in de steek en leidt hem onder de
werkdraad door, zodat er weer een omslag op de naald ligt. Trek nu
de omslag door de steek maar niet door de lus. Maak een tweede
omslag. Vervolgens door de beide lussen trekken. Klaar.

Ga met de naald onder de werkdraad door, zodat weer een omslag
op de naald ligt. Steek nu de haaknaald van voor naar achter in de
steek, maak een omslag en weer door de steek trekken. Maak nog
een omslag en trek de naald door alle 3 lussen op de naald. Klaar.

Ga weer met de haakhaak onder de werkdraad door, zodat een
omslag op de naald ligt. Nu steek je de haaknaald van voor naar
achter in de steek, maak een omslag en trek de naald door de steek.
Maak weer een omslag en door 2 lussen op de naald trekken. Maak
nog een omslag en door de laatste twee lussen op de naald trekken.
Klaar.

Haal hier de haaknaald 2 keer onder de werkdraad door, zodat twee
omslagen op de naald liggen. Steek nu de naald van voor naar achter in de steek in, maak weer een omslag, vervolgens door de steek
trekken, *maak nog een omslag en door de 2 lussen op de naald
trekken *, herhaal de werkzaamheden tussen * en * nog 2 keer.
Klaar.
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Vaste steken samen haken

Steek de haaknaald weer van voor naar achter in de steek. Leidt
hem nu onder de werkdraad door, zodat er weer een omslag op
de haaknaald ligt, en door de steek trekken. Herhaal deze stappen
bij de volgende steek of bij de volgende steken, die je samen wilt
haken. Tot slot maak je nog een omslag en trek je de naald door alle
lussen. Klaar.

Afkortingen

losse steek
half vaste steek
vaste steek
halfstokje
stokje
dubbel stokje
samen haken
stokje
samen haken
magische ring

l.
hv.
v.
hstk.
stk.
dubb. stk.
samen
stk. samen
mr

Stokjes samen haken

Hier leidt je de haaknaald onder de werkdraad door, zodat de omslag op de naald ligt. Nu de naald van voor naar achter in de steek
steken. Weer een omslag maken, door de steek trekken. Nog een
omslag maken en deze dan door de 2 lussen op de naald trekken.
Deze stappen bij de volgende steken, die men samenhaken wil,
herhalen. Maak op het eind een omslag en door alle lussen op de
naald trekken. Klaar.
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