ChunkyCombiCol MbyMoon
Ontwerp van MbyMoon

Materiaal:
3 kleuren velvet of velours garen. Ik heb het zachte Velvet
yarn Alison&Mae van de Action gebruikt, 100% polyester,
300 gram/288 meter per bol, voor haaknaald 6-7. Voor deze
4 collen samen, is in totaal 600 gram van dit garen al ruim
voldoende.
Haaknaald 6.
Steken die je gebruikt:
Losse
Halve vasten
Halve stokjes
Stokjes
En de Suzettesteek, linkje met uitleg:
https://www.youtube.com/watch?v=SKi6Y6wiex4

Werkwijze:
Het idee is heel simpel, maar het effect is zo leuk! Je haakt 4 dezelfde
collen, in 3 verschillende kleuren en de 4e haak je met de 3 kleuren
samen in een verdeling die je zelf het leukste vindt. Je kunt er 2 of 3
met elkaar combineren, met de 4e erbij voor als het heel erg koud is.
Begin met 60 lossen en sluit de ring met een halve vaste in de 1e
losse.
Toer 1: 2 lossen en haak in elke steek/losse een half stokje, sluit met
een halve vaste in de 2e losse van het begin van de toer.
Toer 2 t/m 21: haak de Suzettesteek (uitleg via het linkje
hierboven), sluit elke toer met een halve vaste. Keer ook bij elke
nieuwe toer (anders verkrijg je het leuke effect van deze steek
niet) In het filmpje staat dit ook duidelijk uitgelegd, maar haakt
men heen en weer ipv rond, zoals in mijn col.
Toer 22: 2 lossen en haak weer in elke steek een half stokje,
sluit met een halve vaste in de 2e losse van het begin van de
toer.
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Herhaal dit nog 2 keer in een andere kleur voor de overige 2 uni-kleur
collen.
De kleuren van de 4e col kun je haken in mijn volgorde:
Petrol: De lossen, toer 1-4-7-9-12-15-18-21.
Zwart: Toer 2-5-8-11-14-16-19-22.
Grijs: Toer 3-6-10-13-17-20.
Of je kiest je eigen combinatie, altijd mooi.
Deze steek is redelijk elastisch, draagt dus heerlijk. Mocht je voor ander
garen kiezen, elke col is tussen de 75 en 80cm in omtrek en de breedte
is tussen 25 en 30cm om een vergelijkbaar resultaat te verkrijgen. Veel
haakplezier!
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