Jacq's haakwerk enzo hoekje
Aardbeien babyslofjes

Deze slofjes zijn gemaakt naar voorbeeld van een breipatroon. Op de blog van
Jeanette van blij dat ik brei vind je een uitgebreide beschrijving voor het in elkaar
zetten van het slofje. Gehaakt met soft van Zeeman met haaknaald 3,5.
Het slofje wordt in één keer gehaakt.
Maak met groen een ketting van 26 lossen.
Haak vanaf de 2e steek vanaf de haaknaald terug met halve stokjes.
Maak steeds 2 keerlossen aan het begin van je toer. Haak in totaal 9 toeren met
halve stokjes.
Wissel van kleur naar lichtgroen. Haak nu alleen in de achterste lussen een toer
halve stokjes. Haak hierna een toer in beide lussen halve stokjes.
De volgende toer wordt als volgt gehaakt:
*In de eerste vaste 1 v, 1 st, 1v, in de volgende vaste een vaste*. Herhaal ** tot het
eind. Hecht af.

1. Haak langs de korte kant van het groene deel 15 halve stokjes met rood. (Er
wordt verder in halve stokjes gehaakt)
2. Begin elke toer met twee keerlossen. Haak terug door beide lussen.
3. Haak alleen in de achterste lussen.
4. Haak in beide lussen terug.
Herhaal 3 en 4 tot je in het totaal 10 ribbels hebt. Hecht af.

Zet het rode deel vast aan de andere kant van het groene deel (er ontstaat een
rondje)

Sluit het zooltje door de beide kanten van het groene gedeelte aan elkaar te
haken.

Rijg aan de bovenzijde van het rode deel een dubbele draad en trek dit deel naar
elkaar toe zodat de bovenkant van het schoentje ontstaat. Zet de draad goed vast.
Doe hetzelfde met de onderkant.

Haak een ketting van lossen. Deze rijg je door de bovenkant van de achterkant van
het schoentje, zodat je het schoentje kan strikken. Zet aan het uiteinde van de
ketting eventueel kleine bloemetjes vast.
Maak een bloemetje naar keuze (ik gebruikte een puffbloemetje) en zet deze vast
op de bovenkant van het schoentje.

