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Gereedschap

Tools

Materiaal

Material

haaknaald 3 of 3.5 of een naald geschikt voor het
gebruikte garen

katoen

Werkbeschrijving

Deze reuze granny square plaid is ongeveer 100×120 cm
groot en is rechthoekig in plaats van vierkant. Dat doe je
zo:
Normaal haak je een ring waarin je de eerste 4 groepjes
(van drie stokjes) van de granny square haakt. In plaats
daarvan haak je een ketting van lossen en hierin haak je
de groepjes langs beide zijden van de ketting volgens het
patroon op blz. 3.
Zorg dat je de ketting los haakt, zodat het niet gaat
trekken. Haak 13 lossen (10 lossen + 3 lossen voor het
eerste stokje). Haak 2 stokjes in de 4e losse van de naald
(dit is het eerste groepje van 3 stokjes). Sla een steek
over en haak 3 stokjes in de volgende steek. Haak op
deze manier verder tot je aan het eind van de opzetlossen bent. Haak in de laatste steek 3 groepjes van 3
stokjes met tussen elk groepje 2 lossen. Haak vervolgens
verder langs de andere zijde van de ketting van opzetlossen. Haak in de laatste steek (de steek waarin je begon)
nog 2 groepjes van 3 stokjes met daartussen 2 lossen.

crochet needle 3 or 3.5 or the needle needed for the
yarn used.

cotton yarn

Tutorial
This giant granny square plaid is about 100×120 cm big
and is rectangular in stead of square. This is how you do
it.
Normally you start with a chain for the first 4 groups of
double crochets. In stead of this you start with a chain of
stitches in which you crochets the groups on both sides
of the chain according to the pattern on page 3. Crochet
the chain very lose. I used 10 stitches; you can adjust this
to make the palid more square or more rectangular.
The rest is done like a regular granny square: groups of
3 double crochets in the spaces of the previous row, in
the corners (the 2 chain stitches) two groups of 3 double
crochet stitches with 2 chain stitches in between.

De rest van het kleed haak je als een normale granny
square: zie het patroon op blz. 3.
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