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Benodigdh
heden:

 Dun gareen bijv. wit katoen
k
(ik gebruikte Duraable
glanskat oen)
 Passend e haaknaald (ik gebruikte
e haaknaald 2)
 Ringetje met opening groot geno
oeg voor borrduurtje
 Dun kartton/stevig paapier
 Aslan (duubbelzijdig plakfolie)
p
en//of dubbelzij dig tape
 (Textiel) lijm

Wer
rkbeschrijv
ving:

Foto
o1
-

Haak rondom de ring vasten in een veelvou
ud van 3, op deze manier:
Haal de draad op, door de ring (foto
(
1)
Haal de draad op ov
ver de ring (ffoto 2) en trrek de draad
d door de 2 lussen op de haaknaald
Ga door tot de hele ring vol is, met
m een vee
elvoud van 3
Sluit af m
met een halv
ve vaste in de
d eerste va
aste
*Haak 2 halve stokjes, 2 lossen, 2 halve sto
okjes in 1 steek. Sla 2 stteken over*
Herhaal *tot* tot de
e ring vol is. Sluit af mett een halve vaste
v
in het eerste halve
e stokje
Maak ee
en ophanglus
sje d.m.v. ee
en ketting va
an lossen en
n hecht de draden af

Fotto 3
-

Fo
oto 2

Foto 4

Knip/sniij een rondje
e uit karton, ongeveer he
et formaat van
v
de ring (foto
(
3) en b
beplak dit me
et Aslan
Haal de beschermlaa
ag van de Aslan en plak
k het borduurwerkje op het
h karton. P
Probeer het borduurwerk
kje
zo goed mogelijk in het midden te krijgen. K
Knip de overrtollige stof weg
w
(foto 4))
Smeer a
aan de achte
erkant van de ring een k
klein beetje (textiel)lijm
(
en druk de rring stevig op
o zijn plaats
s
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