Meloenhoesje voor rolmaat
1e Cirkel
Je begint met de rode kleur en start met de magische ring.
Toer 1. 6 v in de ring. (6)
Toer 2. 2 v in elke vaste van de vorige toer. (12)
Toer 3. *1 v, 2 v in de volgende steek*. Herhaal * - * 6x (18)
Toer 4. *1 v, 1 v, 2 v in de volgende steek*. Herhaal * - * 6x (24)
Toer 5. *1 v, 2 v in de volgende steek, 1 v, 1 v *. Herhaal * - * 6x (30)
Wissel naar kleur wit.
Toer 6. *2 v in de eerste vaste van de vorige toer, 1 v, 1 v, 1 v, 1 v*. Herhaal * - * 6x (36)
Wissel naar kleur groen.
Toer 7. Alle steken in de achterste lus van de vorige toer.
*1 v, 1 v, 2 v in de volgende steek, 1 v, 1 v, 1 v*. Herhaal * - * 6x (42)
Draad netjes afhechten.

2e Cirkel
Zelfde als de 1e cirkel t/m toer 7. Let op, draad niet afhechten maar doorhaken met groen.
Toer 8. Haak 1 l, keer haakwerk. In elke vaste 1 v haken. (42)
Toer 9. Haak 1 l, keer haakwerk. In elke vaste 1 v haken. (42)
Toer 10. Haak 1 l, keer haakwerk. In elke vaste 1 v haken. (42)
Niet afhechten, steekmarkeerder in de laatste steek, je haakt dadelijk van hieruit de twee cirkels aan elkaar.
Borduur met zwart de pitjes in het rode gedeelte van beide cirkels. Let op dat je ze aan de goede kant maakt!
Nu ga je cirkel 1 aan cirkel 2 vast haken met halve vasten.
Leg van de 1e cirkel de goede kant (kun je zien aan de laatste toer die je in de achterste lus hebt gehaakt) naar
buiten tegen de omhoogslaande rand van de 2e cirkel.
Haak 30 hv in de 30 vasten van cirkel 1.
Stop de rolmaat in het hoesje en haak de laatste 12 hv in de vasten van de andere cirkel.
Hecht de draad netjes af.

Blaadje (uiteinde van het meetlint)
Haak 6 lossen.
Haak in de 2e losse vanaf de haaknaald 1 v, 1 hst
Haak in de volgende losse: 1 hst, 1 st
Haak in de volgende losse: 1 st, 1 dst
Haak in de volgende losse: 1 st, 1 hst
Haak in de volgende losse: 1 hst, 1 v, 1 hv
Laat een lange draad zitten zodat hij lang genoeg is om het blaadje aan het meetlint vast te maken.
Leg het blaadje op het uiteinde van de kant waar de cm op het meetlint staan. Maak het blaadje netjes vast.
Klaar. Veel plezier met je rolmaat!
Patroon ontworpen door Anneke Kuijken.
Mocht je het patroon willen gebruiken voor derden neem dan even contact op door te mailen naar
contact@hartedeeltjes.nl

