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Omslagdoek Fonty, Ambiance 100% merinowol 
  
 
 
 
 
Benodigdheden: 
Fonty, Ambiance nr 333 , 2 bollen kleur 1 
Fonty, Ambiance nr 334 , 2 bollen kleur 2 
Fonty, Ambiance nr 335 , 5 bollen kleur 3 
Fonty, Ambiance nr 328 , 7 bollen kleur 4 
Andere kleur variaties zijn natuurlijk ook mogelijk.  
Niet al te los haken. Aan het einde zal er nagenoeg niets van de wol over blijven. 
Haaknaald nr 4 
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Patroon: 
Opzetsteken: 254 (dit is incl. alle steken om gelijk met het patroon te beginnen) 
Dus gelijk stokje maken zoals patroon beschrijft.. 
Deel 1, kleur 1 
Haken deel 1regel 1,2,3,4,5,6,5 niet meer dan 1 bol gebruiken voor dit gedeelte. 
Altijd een gehele regel afmaken met kleur 1. 
Overstappen op kleur 2, niet meer dan 1 bol gebruiken, haak regel 6,7,8,9,10,3 
Overstappen op kleur 3, niet meer dan 2 ½ bol gebruiken. Haak regel 
4,5,6,7,8,9,10,3,4,5,6,7,8,9,10,3 met kleur 3. Overstappen op deel 2 en haak regel 1. 
Omdat het een ander patroon betreft goed kijken dat het niet gaat hobbelen. Klein 
beetje spelen met waar je het nieuwe deel plaatst. Hierdoor krijg je 7x het patroon + 
nog een stukje van 13 stokjes. Hierbij de evt. verdeling waardoor er geen hobbels 
ontstaan. 
2 stokjes, 2 stokjes in boog, 3 stokjes, 2 stokjes in boog, stokje, 2 stokjes in boog, 
stokje, 8 losse, 1 stokje in boog, stokje, 2 stokjes in boog, 3 stokjes, 2 stokjes in 
boog, stokje, 8 losse, 2 stokjes in laatste 2 stokjes van de 3 van de vorige rij, 2 
stokjes in boog, stokje, 2 stokjes in boog, 2 stokjes, 8 losse, 2 stokjes in volgende 
boog, 3 stokjes, 2 stokjes in boog, stokje, stokje in boog, 8 losse, 2 stokjes in 
volgende boog, stokje, 2 stokjes in boog, 3 stokjes, 2 stokjes in boog, 3 stokjes, 2 
stokjes in boog, stokje, 2 stokjes in boog, 2 stokjes, 8 losse, stokje in volgende boog, 
3 stokjes, 2 stokjes in boog, stokje, 2 stokjes in boog, stokje, 8 losse, stokje in boog, 
stokje, 2 stokjes in boog ,3 stokjes, stokje, 8 losse, 2 stokjes in laatste 2 stokjes, 2 
stokjes in boog, stokje, 2 stokjes in boog, 3 stokjes, 8 losse, 2 stokjes in de volgende 
boog, 3 stokjes, 2 stokjes in boog, stokje, 2 stokjes in boog, 8 losse, 2 stokjes in 
boog, stokje, 2 stokjes in boog 3 stokjes, 2 stokjes in boog, 8 losse, 3 stokjes, 2 
stokjes in boog, stokje, 2 stokjes in boog, 2 stokjes, 8 losse, stokje, 2 stokjes in boog, 
3 stokjes, 2 stokjes in boog, stokje, stokje in boog, 8 losse, stokje in laatste van de 3 
stokjes, 2 stokjes in boog, stokje, 2 stokjes in boog, 3 stokjes, stokje in boog, 8 losse, 
stokje in volgende boog, 3 stokjes, 2 stokjes in boog, stokje, 2 stokjes in boog, stokje, 
8 losse, stokje in boog, stokje, 2 stokjes in boog, 3 stokjes, 2 stokjes in boog, stokje, 
8 losse, 2 stokjes in laatste 2 stokjes, 2 stokjes in boog, stokje, 2 stokjes in boog, 3 
stokjes, 8 losse, 2 stokjes in volgende boog, 3 stokjes, 2 stokjes in boog, stokje, 2 
stokjes in boog, 8 losse, 2 stokjes in boog, stokje, 2 stokjes in boog, 3 stokjes, stokje 
in boog, 8 losse, 3 stokjes, 2 stokjes in boog, stokje, 2 stokjes in boog, stokje, stokje 
in boog, 8 losse , stokje in laatste stokje, 2 stokjes in boog, stokje, 2 stokjes in boog, 
3 stokjes, 2 stokjes in boog 2 stokjes. 
 
Na deze regel overstappen op kleur 4. Hiervan niet meer dan 3 ½ bol gebruiken.deel 
2 door blijven haken tot wol op is maar wel een gehele regel afgemaakt kan worden.  
Als dit klaar is een reeks losse maken (127 stuks) met kleur 1. Deze losse vastmaken 
op de helft bij kleur 1 wel;ke als eerste is gemaakt. Haak dan precies hetzelfde aan 
de andere kant van de reeks losse met de overgebleven wol. Uiteindelijk komt er een 
soort broek uit waarbij kleur 1 in het midden zit.  
 
Succes! 
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