WERKWIJZE
1e deel

5

Zet a) b) c) 65 st. - d) e) 71 st. op met de nld. nr 6,5 kl. NOIR en br. gestr.
rijstkorrelst. (zie gebruikte st.).

DAMESPONCHO

Markeer op a) b) c) 62 cm - d) e) 67 cm tot. h., de kantst. met een markeerring
of een gekleurd draadje (als merkteken voor de vouw).

Nr 113 - T14 - 102

Kant op a) b) c) 78 cm - d) e) 83 cm tot. h. alle st. af.

6,5

2e deel
Zet a) b) c) 65 st. - d) e) 71 st. op met de nld. nr 6,5 kl. NOIR en br. gestr.
rijstkorrelst. (zie gebruikte st.).
Markeer op 16 cm tot. h., de kantst. met een markeerring of een gekleurd
draadje (als merkteken voor de vouw).

KWALITEIT
KLEUR
PHIL HARMONY NOIR
ECRU

a) 34/36
8
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b) 38/40
8
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c) 42/44
8
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d) 46/48
9
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e) 50/52
9
7

Kant op a) b) c) 78 cm - d) e) 83 cm tot. h. alle st. af.

Samenstelling van het model: 51% kamwol - 49% acryl

MOUWEN

BENODIGDHEDEN

Zet 50 st. op met de nld. nr 6,5 kl. NOIR en br. a) 20 cm. - b) 21 cm. - c) 22 cm.
- d) 18 cm. - e) 19 cm. boordst. 2/2. Kant daarna de st. af.

Nld. nr 4 - Nld. nr 6,5
Markeerringen

Br. een tweede zelfde mouw.

GEBRUIKTE STEKEN

AFWERKING

Boordst. 2/2
Rijstkorrelst.:
1e nld.: *1 r. st., 1 av. st.*, herh. van *tot*
2e nld.: net als de 1e nld.
Herh. steeds deze 2 nld. U br. de st. dus ied. nld. andersom.
Strepen: *2 nld. kl. NOIR, 2 nld. kl. ECRU*, herh. van *tot*, m.a.w. deze 4 nld.

Sluit de naden zoals vermeld op het schema voor de afwerking.
Neem met de nld. nr 6,5 kl. NOIR aan één zijde vd hals 40 st. op en kant ze de
volg nld. af.
Doe hetzelfde aan de andere zijde.
Neem met de nld. nr 6,5 kl. NOIR aan de vrije rest. delen a) b) c) 92 st. - d) e)
99 st. op en kant ze de volg. nld. af.
Sluit de mouwen en naai ze aan de poncho aan weersz. vd vouw.

PROEFLAPJES (zie pagina 2)
Catherine

10 cm gestr. rijstkorrelst., nld. nr 6,5 = 14 st. en 25 nld.
10 cm boordst. 2/2, nld. nr 4 = 20 st. en 23 nld.

Patroon 1e deel
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Patroon 2e deel

a) b) c) 62
d) e) 67

a) b) c) 78
d) e) 83

a) b) c) 78
d) e) 83

a) b) c) 62
d) e) 67

A

a) b) c) 46 - d) e) 51
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a) b) c) 46 - d) e) 51

B

Schema voor de afwerking

Vouw
1e deel
B

A

Vouw

2e deel

Sluit de 2e naad door
de punten A en B
onderling op elkaar te leggen

Breirichting

afmetingen in cm
Raad nodig? Bel in Frankrijk het nr 0825 0825 09 en in België het nr 056/484 844.
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