Paddenstoel

Je haakt de toeren achter elkaar door, dus niet elke toer afsluiten maar gewoon doorgaan met de volgende toer.
De paddenstoel haak je helemaal met vasten.
Begin met wit. Haak een ketting van 4 losse en sluit deze met een halve vaste tot een ring (je kunt ook eventueel ipv
vier losse een verstelbare ring gebruiken).

Nog even een belangrijke noot: Als ik zeg 2 vasten in elke 2de, dan haak je dus een vaste in de eerste en de tweede...daar haak je 2 vasten in.
Als ik zeg 2 vasten in elke derde, dan haak je in de eerste 1 vaste, in de tweede 1 vaste en in de derde haak je er twee.
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Haak 6 vasten om de ring.
Haak in elke vaste 2 vasten.
2 vasten in elke 2de.
2 vasten in elke 3de.
Haak nu alleen een toer in de achterste lussen.
Haak alle.
Haak alle.
Haak alle.
Haak alle.
Haak elke 7de en 8ste samen.
Haak elke 6de en 7de samen.
Haak elke 5de en 6de samen.
Haak een toer alle.
haak een toer alle.
Nu verder met rood: 2 vasten in alle.
2 in elke 3de.
2 in elke 5de.
Haak een toer alleen de achterste lussen.
Haak een toer alle.
5de en 6de samen haken.
4de en 5de samen.
Een toer alle haken.
3de en 4de samen.
Toer alle haken.
2de en 3de samen haken.
Toer alle haken.
Nu eerst de paddenstoel vullen (vul het wit stevig op en het kapje luchtig) en dan de eerste en tweede samen

De kleine opening die je over houd, krijg je door en trek het samen. Ik heb kleine stipjes gemaakt met een platsteek maar je kunt
hem natuurlijk ook andere (grote) stippen geven. Het kan zijn dat door het opvullen de onderkant een beetje bol is gaan staan, dit
los je op door vanaf een stip (die het dichtst in het midden van het rode kapje zit) even door te steken naar onderen en dan weer
terug naar de stip. Je trekt het dan zachtjes aan (niet te hard want dan komt er een deuk in het rode kapje.
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