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Armwar-
mers 139
100 g = 2 kluw sempione en 
restje softhair

ca 8x31 cm 

sempione en softhair 
(lang yarns)

kabelsteek

breinaalden: 7, 8 en 9
wolhaaknaald: 5 en 7!

Materiaal
LANG YARNS SEMPIONE (wol, acryl, 
alpaca) 1050 g = 21 kluw beige 856.0026 
en LANG YARNS SOFTHAIR (viscose, poly-
amide) 300 g = 6 kluw beige 847.0039. 
LANG YARNS / ADDI breinldn Nr 7, 8 en 9. 
1 set kousenbrnldn Nr 7. Wolhaaknld Nr 5 + 
7. rits 40 cm.

Patroon I
Nldn Nr 7: kabelpatroon: 1ste rij goede 
kant: 1 r kst, 1 av st, 1 r st, 1 av st, 6 r st, 
1 av st, 1 r st, 1 av st, 1 r kst. 2de en alle 
volg rijen op av kant: de st br zoals ze zich 
voordoen, de kst av br. 3de rij: 1 r kst, 1 av 
st, 1 r st, 1 av st, 3 st naar rechts kruisen (1 
st op 1 hulpnld achter het werk nemen, 2 r 
st, dan de st van de hulpnld r br), 3 st naar 
links kruisen (2 st op 1 hulpnld voor het werk 
nemen, 1 r st, dan de st van de hulpnld r br), 
1 av st, 1 r st, 1 av st, 1 r kst. De 1ste – 4de 
rij blijven herh.

Patroon II
Nldn Nr 7, 8 en 9: r jersey = r op goede 
kant, av op av kant.

Patroon III
Nldn Nr 7: kabelpatroon: 1ste rij goede 
kant: 1 r kst, *1 av st, 1 r st, 1 av st, 6 r st, 
1 av st, 1 r st, 1 av st *, van * tot * blijven 
herh, 1 r kst. 2de en alle volg rijen op av 
kant: de st br zoals ze zich voordoen, de kst 
av br. 3de rij: 1 r kst, *1 av st, 1 r st, 1 av 
st, 3 st naar rechts kruisen (1 st op 1 hulpnld 
achter het werk nemen, 2 r st, dan de st van 
de hulpnld r br), 3 st naar links kruisen (2 st 
op 1 hulpnld voor het werk nemen, 1 r st, 
dan de st van de hulpnld r br), 1 av st, 1 r st, 
1 av st *, van * tot * blijven herh, 1 r kst. De 
1ste – 4de rij blijven herh.

Patroon IV
Nldn Nr 7: Koordkabel: 1ste rij: 1 r kst, 1 
av st, *4 r st, 1 av st *, van * tot * 2x herh, 
eindigen met 1 r kst. 2de en alle volg rijen 
op av kant: de st br zoals ze zich voordoen, 
de kst av br. 3de rij: 1 r kst, 1 av st, *2 st 
naar rechts kruisen (de 2de st voor de 1ste st 
heen r br, dan de 1ste st r br),  2 st naar links 

kruisen (de 2de st achter de 1ste st heen r 
br, dan de 1ste st r br), 1 st av *, van * tot * 
nog 2x herh, eindigen met 1 r kst. De 1ste – 
4de rij blijven herh.

Patroon V
Nldn Nr 7: 1 av st, 1 r st.

Patroon VI
Nldn Nr 7:  Koordkabel: 1ste toer: r. 2de 
+ alle even toeren: de st br zoals ze zich 
voordoen. 3de toer: 2 st naar rechts kruisen 
(de 2de st voor de 1ste st heen r br, dan de 
1ste st r br),  2 st naar links kruisen (de 2de 
st achter de 1ste st heen r br, dan de 1ste st r 
br). 1ste – 4de toer blijven herh.

Werkwijze (2x br)
26 st opz, de st tot een toer sluiten. In volg 
stekenindeling rondbr: 9 st pat V, 4 st pat 
VI, 9 st pat V, 4 st pat VI. Op 25 cm van de 
opzet voor de duimopening vanaf het begin 
van de toer 3 st br, de volg 3 st afk, de toer 
beëindigen. In de volgende toer op de plaats 
van de afgek st terug 3 nieuwe st opz. Recht 
verder br. Op 30 cm van de opzet de st 
soepel afk. 

Afwerking
Langs de opzetranden met Softhair een toer 
vaste haken.

IN SAMENWERKING MET


