Engel 2: Engel-onderzetter
toer 1: 2 lossen
toer 2: in de eerste losse 3 lossen haken (dit is je eerste stokje0 daarna in hetzelfde gaatje nog 11
stokjes haken. De toer sluiten met een halve vaste in de 3e losse van de serie die je in het begin hebt
gehaakt.
toer 3: in de volgende 5 stokjes elk één vast haken. 4 lossen haken (dit is je eerste stokje + 1 losse
van de volgende toer) Keer je werk.
toer 4: In dezelfde vaste van de vorige toer nu nog één stokje haken en nog één losse.
In de volgende 4 vasten elk twee stokjes haken, met steeds een losse er tussen. Je hebt nu 10 stokjes
gehaakt met steeds één losse er tussen. Haak 4 lossen (dit is je eerste stokje + 1 losse van de
volgende toer) Keer je werk.
toer 5: Haak nu in ieder volgend stokje twee stokjes met steeds een losse er tussen. Je hebt nu 20
stokjes gehaakt met steeds 1 losse er tussen. Haak 4 lossen (dit is je eerste stokje + 1 losse van de
volgende toer). Keer je werk.
toer 6: Haak vervolgens in alle stokjes één stokje met steeds één losse er tussen De toer eindigt met
het twintigste stokje, daarna geen losse meer haken. Kant nu dit stukje van je engel af, je hebt nu het
hoofdje en de schouders/vleugeltjes klaar.
toer 7: Maak een steek tussen het 7e en 8e stokje. Haak nu 3 lossen (dit is je eerste stokje). Haak nog
een stokje in dezelfde ruimte; haak nu 1 losse en haak vervolgens nog twee stokjes in dezelfde
ruimte. Haak nu dezelfde combinatie van 2 stokjes 1 losse en 2 stokjes tussen het 9e en 10e stokje en
ook tussen het 11e en 12e stokjes en het 13e en 14e stokje. Haak 3 lossen. (dit is het eerste stokje van
de volgende toer.) Keer je werk
toer 8 en toer 9: * Haak nu twee stokjes, 1 losse en twee stokjes in de ruimte van de ene losse in de
vorige toer. * Herhaal het gedeelte tussen de twee sterretjes 3x.
Haak nu nog één stokje op de bovenste losse van de eerste drie lossen van de vorige toer.
Haak 3 lossen (dit is het eerste stokje van de volgende toer) Keer je werk.
Deze 8e toer nog een keer haken, maar dan zonder de drie laatste lossen = toer 9.
toer 10: * Haak 3 lossen 1 vaste op de losse tussen de twee stokjes van de vorige toer, 3 lossen, `1
vaste tussen de twee groepjes van 2 stokjes van de vorige toer * Herhaal het gedeelte tussen de
sterretjes 3 x. De laatste vaste haak je op de bovenste losse van de eerste drie lossen van de vorige
toer. Je hebt nu 8 boogjes van 3 lossen. Keer je werk.
toer 11: Haak een halve vaste in het eerste boogje van 3 lossen en haak vervolgens 3 lossen. Nu haak
je nog 3 stokjes in hetzelfde boogje. * 1 vaste op de vaste tussen de boogjes van de vorige toer, in
het volgende boogje 4 stokjes * Het gedeelte tussen de sterretjes nog 6 x herhalen. Afhechten.

