Moeky MbyMoon
Wasknijperschort Moeky
Ontwerp van MbyMoon
Materiaal:
300 tot 350 gram katoen in verschillende kleuren.
Haaknaald 3 of 3,5, je haakt dubbeldraads en heel strak.
De blauwe Moeky is gehaakt met haaknaald 3,5 (ruim 300 gram
katoen gebruikt) en en de roze Moeky is gehaakt met haaknaald 3
(bijna 300 gram katoen gebruikt) De roze Moeky is iets kleiner en
strakker geworden, door gebruik van een kleinere haaknaald.
Verdeel zelf de kleuren zoals je ze mooi vindt, ik heb bij beide
Moeky’s voor een verschillende verdeling gekozen.
Steken die je gebruikt:
Lossen
Halve vasten
Vasten
Halve stokjes
Stokjes
Werkwijze:
Haak 41 lossen.
Toer 1: 3 extra lossen (hoogte van 1 stokje), tel langs de lossen terug en haak in de 4e losse van
je rij 1 stokje, vervolgens in iedere losse daarna 39 stokjes, in de laatste losse 4 stokjes en dan
aan de andere kant van de lossenrij weer 39 stokjes, haak in de laatste losse 2 stokjes (met de 3
extra lossen en het stokje, heb je 4 steken/stokjes in deze losse gemaakt) en sluit in de 3e losse
(begin van de toer) met een halve vaste. Je meerdert deze toer aan weerszijde 2x4 steken naar
totaal 86 steken.
Toer 2: 3 lossen, stokje in het midden tussen de 4 stokjes uit de vorige toer (hier meerder je dus
2 stokjes) *reliëfstokje via voorzijde, stokje*, herhaal van *tot* het einde van de ene zijde, haak 2
extra stokjes in het midden tussen de 4 stokjes van de vorige toer en herhaal weer van * tot * aan
de andere zijde tot het einde (en begin) van de toer, sluit weer met een halve vaste. Je meerdert
2x 2 steken.
Toer 3 t/m 12: deze haak je hetzelfde als toer 2, je meerdert elke toer aan weerszijde 2 steken,
dat is 4 steken per toer en je hebt dan in toer 12 in totaal 130 steken.
Nu verdelen we het werk in een voor- en een achterkant die we apart verder gaan haken.
Achterkant:
65 steken, let goed op dat het motief/patroon van de steken logisch doorloopt, laat ze telkens
verspringen, dus een stokje boven een reliëfstokje en een reliëfstokje boven een stokje uit de
vorige toer. Omdat we niet meer rondhaken, maar keren, haak je nu ook reliëfstokjes via
achterzijde.
Toer 13: 3 keerlossen, *stokje, reliëfstokje via achterzijde*, herhaal van *tot* het einde van de
toer.
Toer 14: 3 keerlossen, *reliëfstokje via voorzijde, stokje*, herhaal van *tot* het einde van de toer.
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Toer 15 t/m 25: herhaal telkens toer 13 en 14.
Voorkant:
65 steken, maar je gaat direct minderen, dit vormt de insteekzakken:
Maak je draad vast op de 8e steek uit de voorgaande toer.
Toer 13: Haak 3 keerlossen, *reliëfstokje via voorzijde, stokje*, herhaal van *tot* het 8 steken
voor het einde van de toer. Haak de laatste 2 steken samen. Je mindert in deze toer aan
weerszijde 8 steken, dat is -16 steken.
Toer 14: 3 keerlossen, sla 1 steek over *stokje, reliëfstokje via achterzijde*, herhaal van *tot* het
einde van de toer. Haak de laatste 2 steken ook samen, je mindert deze toer 2 steken.
Toer 15: Haak 3 keerlossen, sla 1 steek over *reliëfstokje via voorzijde, stokje*, herhaal van *tot*
tot einde van de toer. Haak de laatste 2 steken samen. Je mindert in deze toer ook 2 steken en je
hebt dan nog 45 steken.
Toer 16: 3 keerlossen, *stokje, reliëfstokje via achterzijde*, herhaal van *tot* het einde van de
toer.
Toer 17: 3 keerlossen, *reliëfstokje via voorzijde, stokje*, herhaal van *tot* het einde van de toer.
Toer 18 t/m 25: herhaal telkens toer 16 en 17.
Toer 26: 3 keerlossen, *stokje, reliëfstokje via achterzijde*, herhaal van *tot* het einde van de
toer. De voorzijde krijgt 1 toer extra, zodat je iets meer ruimte krijgt voor veel wasknijpers.
De afwerking:
Voor de linten om straks jouw Moeky goed te kunnen strikken, haak je 2x een
ketting van 150 lossen en bevestig deze ieder met een halve vaste aan iedere
hoek van het achterpand. Bevestig dan de draad aan de linker bovenhoek van het
voorpand. Haak langs de rand van de zakken met reliëfstokjes via voorzijde en
stokjes (zoals hierboven al eerder omschreven) op de mooiste manier (meest
logische is een stokje in de boog van de toeren, en de reliëfstokjes om de steken,
het is even zoeken hoe precies de mooiste manier is, maar het wijst zich
waarschijnlijk vanzelf)
Bij de overgang naar het achterpand, haak je de reliëfstokjes via achterzijde (want
dat deel zie je tijdens het dragen van jouw Moeky) en stokjes afgewisseld. Als je bij
de 150 lossen komt, haak je verder met halve stokjes, in de laatste losse haak je 4
halve stokjes en ga je verder aan de andere kant van de lossen, ook weer met
halve stokjes. Dan kom je bij de hoek van het achterpand en ga je het voor- en
acherpand samen haken. Als het goed is (even goed natellen) kun je ze na 10 of
11 steken samenvoegen, ook weer verder met halve stokjes. Haak vervolgens ook
verder over de andere ketting van 150 lossen, 4 halve stokjes in de laatste en aan
de andere zijde verder. Weer bij het achterpand aangekomen, haak je in
reliëfstokjes via achterzijde (want dat deel zie je tijdens het dragen) en stokjes de
rand verder. Bij de overgang naar het voorpand, weer reliëfstokjes via voorzijde en
stokjes. Sluit met een halve vaste.
Haak dan nog 1 toer stokjes van de ene punt van de linten naar de andere punt
over de bovenzijde van de Moeky.
En als laatste haak je nog om de steekzakken en de linten een randje van vasten in een
contrasterende kleur. Werk alle draadjes weg en je kunt jouw Moeky in gebruik nemen!
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