Handwarmers (tunisch gehaakt)

Afgelopen week mocht ik op de KreaDoe achter een geweldige stand
staan. Daar viel mijn oog op de ton-sur-ton sjaal van By Claire. Deze is
tunisch gehaakt.
Toen ik hem af had, bedacht ik dat ik er graag handwarmers bij wilde
hebben. Ik bekeek haar uitleg op YouTube van haar gehaakte muts
(zoek op: Tunisch gehaakte muts) en bedacht dat ik met die techniek de
handwarmers zou gaan haken.
Bekijk haar filmpje voor de techniek welke ik heb gebruikt.
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Ik heb gebruikt:
2 kleuren By Claire nr.2
1 bol sparkle (maar weinig van nodig)
Tunische haaknaald met 2 haken nr.9
Steekmarkeerder
Stompe naald
Schaar
Zet een ketting lossen op van 22 lossen met kleur A. Haak een halve
vaste in de eerste losse van de ketting en let op dat er geen draaiing in
je ketting met lossen zit.
(Heb je een smalle pols, dan kun je volstaan met 20 lossen). Haak dan al
in toer 9 een meerdering, net als in toer 11 beschreven, maar dan in
steek 1. De meerdering wordt dan de eerste steek van je toer voor je
markeerder).
Laat een redelijk lange draad hangen. Deze draad gebruik je voor een
toer vasten om deze rand af te werken.
Toer 1. (22)
Haak in elke steek een lus. Ongeveer 6. Pak kleur B en draai je werk.
Haak met kleur B de lossen door de lussen in kleur A. Laat 1 lus met
kleur A op de haak staan en draai je werk weer terug. Haak zo deze hele
toer. Je haakt in cirkels dus eindigt niet met een halve vaste, je haakte
direct door. Steek wel een steekmarkeerder in je eerste steek van de
toer.
Toer 2-10. (22)
Herhaal toer 1.
Toer 11. (23)
Je meerdert deze toer de tweede steek. Dit doe je door voor het haken
van de lus met kleur A, een keer extra je draad om de naald te slaan.
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Die extra omslag creëert een extra lus, waar je met kleur B een
meerdering door haakt.
Toer 12. (23)
Haak alle steken.
Toer 13. (24)
Meerder de tweede steek van deze toer.
Toer 14 en 15. (24)
Haak alle steken.
Toer 16. (25)
Meerder steek 13.
Toer 17. (26)
Meerder steek 2.
Toer 18. (27)
Meerder steek 14.
Toer 19. (27)
Haak alle steken.
Toer 20. (28)
In deze toer begin je met het aanhaken van de duim.
Meerder steek 3. Haak daarna nog 1 lus in de vierde steek. De volgende
lus is in steek 25. Je steekt dus als het ware over. Haak ook lussen in
steek 26 en 27. (Omdat het een kleine omtrek betreft zul je minder
lussen kunnen hebben).
Haak de duim omhoog tot je twee of drie toeren hebt gehaakt.
Afhankelijk van hoe groot je duim is ;)
Hecht kleur B af en haak van kleur A nog een rand van 8 vasten als
begin van je afwerkrand. Houdt met deze rand rekening als je de hoogte
bepaald van je duimhoogte! Hecht daarna ook kleur A af.
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Je gaat nu de warmer voor de overige 4 vingers haken.
Hecht aan in steek 4 van toer 20. Deze heb je ook al gebruikt voor de
duim. Haak deze toer verder tot en met steek 26. Deze heb je ook al
gebruikt voor de duim. Steek (voor toer 21) nu over naar de eerste lus in
steek 4 van toer 20.
Toer 21. (22)
Haak vanaf hier elke toer alle steken.
Beoordeel zelf hoeveel toeren dit zijn. Dit is afhankelijk van de grootte
van je hand. Ik heb er 6 gehaakt, maar daardoor zit de warmer ver over
mijn vingers. Ik vind dat prettig, maar bedenk dat er nog een
afwerkrand bovenop komt.
Als je de gewenste hoogte hebt bereikt, hecht dan kleur B af. Haak
vervolgens met kleur A nog een rand vasten. Hecht daarna ook deze
draad af.
Om de warmer net een tikkeltje frisser te laten ogen, heb ik met een
sparkel van By Claire nog een rand met de kreeftensteek gehaakt boven
de vastenrand. Niet aan de polskant. Alleen aan de duim en vingers.
Op YouTube vindt je hoe dit moet. Tik in: Maak het Hip haken
kreeftensteek. Veel haakplezier! Laat je me weten hoe het geworden is?
Dit kan via info@maakhethip.nl of op facebook in: De Hippe Haakgroep.
Of op Instagram #maakhethip
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