Kabel haken.
Hiervoor heb je wel wat ervaring nodig met haken.
De volgende steken komen aanbod en daarvoor verwijs ik je naar de site van Garnstudio, die heeft hele
duidelijke video's van hoe je die steken moet haken.
Losse
Stokje
Dubbelstokje
Voorkant/ achterkant (dubbel)stokje
Verder heb ik nog een tip hoe ik er voor zorg dat mijn vierkant recht wordt en er geen gaten ontstaan bij het
begin van een toer. Die uitleg staat hier.

Dan beginnen we nu met de kabel:

Je begint met het opzetten van lossen.
Toer 1: in elke losse een stokje. Keer het werk.
Toer 2: in elk stokje een stokje, totdat je bij het punt komt dat je de kabel wilt gaan haken.
Je maakt de kabel boven vier stokjes uit de vorige toer, die we stokje A, B, C en D noemen.
Sla 2 (A en B) (of meer, afhankelijk van hoe breed je
de kabel wilt maken) stokjes over en haak een
dubbelstokje om de voorkant van het stokje eronder
(C en D). Herhaal dit nog een keer of zoveel keer als
dat je aan stokjes hebt overgeslagen.
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Haak nu een dubbelstokje om het eerste
overgeslagen stokje (A), ga achter langs de net
gehaakte stokjes van C en D. Doe dit ook bij de
andere overgeslagen stokjes (D).

Het is even een gepriegel, maar zo ziet het er van
boven uit.

Haak daarna een stokje in elk volgend stokje tot het
einde van de toer. Keer het werk.
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Normaal haak je terug totdat je bij je kabel bent en haakt achterkant stokjes om de dubbelstokjes A,B,C en
D van de vorige toer. Hierdoor ontstaan er gaten naast de kabel, wat vooral storend is als je met heel dik
garen werkt zoals bij dit kussen. Hierdoor zie je het kussen wat erin zit er doorheen, wat ik zelf niet zo mooi
vind.
Daarom ga ik je een truc uitleggen om er voor te zorgen dat je geen gaten naast de kabel krijgt.
Dit is de normale manier van achter gezien, met
gaten naast de kabel.

Dit is de normale manier van voor gezien, met gaten
naast de kabel.
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En zo gaat het eruit zien (bovenste deel van de kabel)
zonder gaten naast de kabel.
Zie je het verschil? Onder de normale manier en
boven de manier die ik hieronder ga uitleggen.

Toer 3: Haak in elk stokje een stokje tot je bij de
kabel bent.
Nu maak je een achterkant stokje in de bovenkant
van het stokje van 2 toeren geleden èn om het
dubbelstokje van de vorige toer. Weer even gepriegel,
maar hierdoor maak je het gat dicht.

Zo ziet dat eruit aan de voorkant.
Om de volgende dubbelstokje maak je een gewoon
stokje via de achterkant.
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Om het laatste dubbelstokje van de kabel doe je weer
hetzelfde als bij het eerste dubbelstokje. Je haakt via
de achterkant om het dubbelstokje plus in de
bovenkant van het stokje van 2 toeren geleden. Zoals
je hierboven ziet.

En zo ziet dat er van voren uit.
Haak nu verder stokjes in elk stokje tot het einde van
de toer. Keer het werk.
Toer 4: Haak stokjes tot de kabel.

Sla 2 stokjes over en haak een voorkant dubbelstokje
in de volgende 2 stokjes. Haak achterom 2 voorkant
dubbelstokjes in de 2 overgeslagen stokjes. Haak
stokjes in elk stokje tot het einde van de toer.
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Herhaal toer 3 en 4 totdat je je kabel lang genoeg
vindt.

Ik hoop dat jullie mijn uitleg en foto's duidelijk genoeg vinden.
Veel plezier met maken. Mochten er dingen niet duidelijk zijn, laat maar weten via mijn site www.sunneke.nl
Succes!
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