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LOOM MAXI
VIERKANT & RECHTHOEK
DESIGNFANTAZIEËN –
HEEL SIMPEL GEWIKKELD

Uw gereedschap

Wikkelvariant 1 – Poncho

Wol bij de hand? Wikkelen maar!

Het patroon:

U kiest maar: stola, poncho, sjaal, kussen, deken of tas, met
Loom MAXI creëert in slechts drie stappen een wereld vol
mogelijkheden. Even wikkelen, slim knopen, fraai verbinden, klaar!
Uw Prym-team wenst u alvast veel plezier!

Loom MAXI vierkant (29 cm x 29 cm):

De werkvolgorde:

Afmetingen eindproduct: 14 cm x 14 cm; 19,5 cm x 19,5 cm;
25 cm x 25 cm
Geschikt voor alle garens voor naalddikte 1-8.

Loom MAXI rechthoekig (47,5 cm x 14 cm):

Afmetingen eindproduct: Hoogte 11 cm, variabele breedte
22 cm - 46 cm
Geschikt voor alle garens voor naalddikte 1-8.
Bij de producten bijgevoegd zijn een duidelijke gebruikshandleiding,
50 houten pennen en 1 kunststof-wolnaald. Meer verbindingsmogelijkheden voor de verschillende elementen ziet u hier.

Materiaalverbruik poncho:
16 vierkanten; 20 cm x 20 cm;
ca. 400 g
Werkrichting
Arbeitsrichtung

Wikkelvariant 2 – Deken

Het patroon:

De werkvolgorde:

Materiaalverbruik deken:
120 vierkanten; 15 cm x 15 cm;
ca. 2.200 g
Arbeitsrichtung
Werkrichting

Verbinden / Vierkant

1.
Loom-vierkanten met 2 - 3 werkvolgorde vaste steken omhaken en
links op links op elkaar leggen. Met de haaknaald telkens de tegenover
elkaar liggende binnenste steken opnemen.

2.
Met een contrastgaren een losse steek haken. De beide volgende
binnenste steken opnemen en vervolgens door alle drie steken heen
een halve vaste vormen.

3.
Dit net zo vaak herhalen, tot alles op de gewenste manier met elkaar
verbonden is.
Tip: In plaats van met contrastgaren kunt u ook kleur in kleur werken.

Verbinden / Rechthoek

4.
Loom-rechthoeken rechts op rechts op elkaar leggen. Met de haaknaald de tegenover elkaar liggende stekenbundels opnemen en met
een halve vaste aan elkaar haken.

5.
Drie losse steken haken.

6.
De beide volgende stekenbundels opnemen en opnieuw met een
halve vaste aan elkaar haken. Dit net zo vaak herhalen, tot alles op de
gewenste manier met elkaar verbonden is.

Wikkelvariant 3 – Loop

Het patroon:

De werkvolgorde:

Materiaalverbruik Loop-sjaal:
16 vierkanten; 15 cm x 15 cm;
ca. 200 g
Arbeitsrichtung
Werkrichting

Wikkelvariant 4 – Stola

Het patroon:

De werkvolgorde:

Arbeitsrichtung
Werkrichting

Materiaalverbruik stola:
15 rechthoeken; 46 cm x 11 cm; ca. 500 g

Loom MAXI, vierkant & rechthoekig

Nog meer producten

Bestelnr. 624 157

Wolhaaknaald met
softgreep, 3,5 mm
Bestelnr. 195 175
Bestelnr. 624 158

Borduurnaalden met punt:
Bestelnr. 125 554

Borduur- en
knutselschaar
Bestelnr. 611 510

Ideeën

Alle modellen zijn met garens van de firma Coats vervaardigd.
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