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Herfst wandeling marktwanten 

Garen: Pingouin Pingo Pepite, 100 g/134 steek  
Haaknaald: 4.0 mm 
 
Afkortingen 
 
l – losse 
lb – lossenboogje 
hv – halve vaste 
v – vaste 
st – stokje 
 
Belangrijk om te weten 
 
- Jhet patroon kun je aanpassen, als je er maar 
voor zorgt dat het aantal lossen deelbaar is door 6. 
- Eerste stokje van de toer wordt vervangen door 3 l. 
 
Patroon 

42 l, sluit tot een ring met een hv in de eerste l. 

1. 1 st in elke l voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in 3:e l van de eerste 3. 

2. *1 st, sla 2 steken over, (1 st, 1 l, 1 st, 1 l, 1 st) in volgende steek, sla 2 steken over*, 
herhaal *-* voor de rest van de toer. afsluiten met een hv in 3:e l van de eerste 3. 

3. *(1 st, 1 l, 1 st, 1 l, 1 st) in het st dat alleen staat, 1 st in de middelste st van de 3 in 
dezelfde steek*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in 3:e l van de 
eerste 4. 

4. hv in lb, hv in st, *1 st in het middelste st van de 3 in dezelfde steek, (1 st, 1 l, 1 st, 1 l, 1 st) 
in het st alleen*, herhaal *-* voor de rest van de toer. afsluiten met een hv in 3:e l van de 
eerste 3. 

5. Als toer 3. 

6. Als toer 4. 

7. Als toer 3. 

8. Als toer 4. 
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9. Als toer 3. 

10. Als toer 4. 

11. Als toer 3. 

12. Als toer 4. 

13. Als toer 3. 

Hier ga je delen voor de duim. 

14. 5 l, sla 7 st over, 1 hv in volgende st, *1 st in het middelste st van de 3 in dezelfde steek, 
(1 st, 1 l, 1 st, 1 l, 1 st) in het st alleen*, herhaal *-* tot je bij de 5 l, 1 st in dezelfde st komt. 
Begin met een l, sla 2 l over, (1 st, 1 l, 1 st, 1 l, 1 st) in volgende l, sla 2 steken over. Afsluiten 
met een hv in 3:e l. 

15. *(1 st, 1 l, 1 st, 1 l, 1 st) in het st alleen, 1 st in de middelste st van de 3 in dezelfde 
steek*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in 3:e l van de eerste 4. 

16. hv in lb, hv in st, *1 st in het middelste st van de 3 in dezelfde steek, (1 st, 1 l, 1 st, 1 l, 1 
st) in de steek alleen*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in 3:e l van 
de eerste 3. 

17. Als toer 15. 

18. Als toer 16. 

19. 1 v in elke st en lb. 

Knip de draad af en werk de einden weg. 

Afsluiten met 1 v in elke steek te haken en rond het duimgat. 

Knip de draad af en werk de eindjes weg. 


