SLIPPERS MET KABEL – van Moogly
Vertaald door HET HAAKBEEST – www.hethaakbeest.be

BENODIGDHEDEN:
-

Haaknaald maat 6,5 mm
140 meter bulky garen
6 rijen en 10 steken in stokjes = 4 inch

Maatvoering: Dit patroon is geschreven in 2 maten en 2 breedtes.
“Gemiddeld” en “extra breed” breedte voor beide maten. Instructies zijn er voor gemiddeld (extra
breed), met instructies voor schoenmaat (maat 37-39 en 40-43) bij rij 14. Deze slippers rekken goed
mee.
Ideaal is wanneer je ze kan passen tijdens het maken om er zeker van te zijn dat ze de juiste
grootte hebben.

RECHTERVOET
TOER 1: Start met een magische ring. Haak 2 lossen (tellen niet als steek) en haak 10 stokjes in het
midden van de ring. Trek de magische ring aan en sluit de toer met een halve vaste in het eerste
stokje. (10 stokjes)
TOER 2: Haak 2 lossen. Haak 2 stokjes in elke steek. Sluit de toer met een halve vaste in het eerste
stokje. (20 stokjes)
TOER 3: Haak 2 lossen. *Haak 9 (3) stokjes, haak 2 stokjes in de volgende steek*. Herhaal van * tot *
2 (5) keer. Sluit met een halve vaste. (22 (25) stokjes).
TOER 4: Haak 2 lossen. Haak 18 (21) stokjes. Haak een dubbel stokje voorlangs (‘front post treble
crochet’) rond steek 20 (23) van TOER 3 (dit is 1 rij naar beneden en 2 steken naar opzij). 1 stokje in

©2013, HET HAAKBEEST – Elke Wellens – Heikestraat 15 – 3190 Boortmeerbeek
0472 51 57 07 – info@hethaakbeest.be – www.hethaakbeest.be

de volgende steek. Haak nog een dubbel stokje voorlangs rond dezelfde steek als het vorige dubbel
stokje (i.e. steek 20 (23) van toer 3). Haak een stokje in de laatste steek. Sluit met een halve vaste.
(22 (25) stokjes).
TOER 5: Haak 2 lossen. Haak 19 (22) stokjes. Haak de twee voorlangse steken van de vorige toer
samen met een dubbel stokje voorlangs (‘front post treble crochet 2 tog). Haak stokjes in de laatste 2
steken. Sluit met een halve vaste. (22 (25) stokjes).
TOER 6: Haak 2 lossen. Haak 18 (21) stokjes. Haak een dubbel stokje voorlangs rond het
samengehaakte dubbel stokje voorlangs van de vorige toer. Haak 1 stokje in de volgende steek. Haak
een dubbel stokje voorlangs rond dezelfde steek als het eerste (de “fptrc2tog”). Haak een stokje in de
laatste steek. Sluit met een halve vaste (22 (25) stokjes).
TOER 7-10: Herhaal TOER 5 en 6 twee keer.
TOER 11 (vanaf nu haken we in rijen): Haak 2 lossen. Haak 17 (20) stokjes. Keer je werk. (17 (20)
stokjes)
TOER 12-14: Herhaal TOER 11. Voor schoenmaat 37-39: ga meteen naar TOER 16.
TOER 15 (alleen voor schoenmaat 40-43): Herhaal TOER 11.
TOER 16: Haak 1 losse. Haak 9 (10) vasten. Vouw de hiel dubbel met de goede kant naar elkaar, en
sluit dmv vasten doorheen beide zijden. (8 (10) vasten)
Afwerking: Haak vasten rondom de opening. Stop de eindjes in.

LINKERVOET
TOER 1: Start met een magische ring. Haak 2 lossen (tellen niet als steek) en haak 10 stokjes in het
midden van de ring. Trek de magische ring aan en sluit de toer met een halve vaste in het eerste
stokje. (10 stokjes)
TOER 2: Haak 2 lossen. Haak 2 stokjes in elke steek. Sluit de toer met een halve vaste in het eerste
stokje. (20 stokjes)
TOER 3: Haak 2 lossen. *Haak 9 (3) stokjes, haak 2 stokjes in de volgende steek*. Herhaal van * tot *
2 (5) keer. Sluit met een halve vaste. (22 (25) stokjes).
TOER 4: Haak 2 lossen. Haak 1 stokje in de eerste steek. Haak een dubbel stokje voorlangs (‘front
post treble crochet’) rond steek 4 van TOER 3 (dit is 1 rij naar beneden en 2 steken naar opzij). 1
stokje in de volgende steek. Haak nog een dubbel stokje voorlangs rond dezelfde steek als het vorige
dubbel stokje. Haak 18 stokjes. Sluit met een halve vaste. (22 (25) stokjes).
TOER 5: Haak 2 lossen. Haak 2 stokjes. Haak de twee voorlangse steken van de vorige toer samen
met een dubbel stokje voorlangs (‘front post treble crochet 2 tog). Haak nog 19 (22) stokjes. Sluit met
een halve vaste. (22 (25) stokjes).
TOER 6: Haak 2 lossen. Haak 1 stokje. Haak een dubbel stokje voorlangs rond het samengehaakte
dubbel stokje voorlangs van de vorige toer. Haak 1 stokje in de volgende steek. Haak een dubbel
stokje voorlangs rond dezelfde steek als het eerste (de “fptrc2tog”). Haak 18 (21) stokjes. Sluit met
een halve vaste (22 (25) stokjes).
TOER 7-10: Herhaal TOER 5 en 6 twee keer.
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TOER 11 (vanaf nu haken we in rijen): Haak 2 lossen. Haak 17 (20) stokjes. Keer je werk. (17 (20)
stokjes)
TOER 12-14: Herhaal TOER 11. Voor schoenmaat 37-39: ga meteen naar TOER 16.
TOER 15 (alleen voor schoenmaat 40-43): Herhaal TOER 11.
TOER 16: Haak 1 losse. Haak 9 (10) vasten. Vouw de hiel dubbel met de goede kant naar elkaar, en
sluit dmv vasten doorheen beide zijden. (8 (10) vasten)
Afwerking: Haak vasten rondom de opening. Stop de eindjes in.

Alle rechten voorbehouden aan Moogly - http://www.mooglyblog.com/simple-chunky-cable-crochet-

slippers/
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