Kreeftensteek haken hoe doe je dat?

foto 1

foto 2

Foto 1: hecht aan met 1 halve vaste
Foto 2: steek je naald in de steek rechts van waar je hebt aangehecht
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foto 3

foto 4

Foto 3: leg je naald over de werkdraad
Foto 4: haal hem door de steek, je hebt nu 2 lusjes op je naald, de eerste lus
(links) is je werkdraad en de tweede lus (rechts) is je lus van de vorige steek
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foto 5

foto 6

Foto 5: sla de draad om je naald
Foto 6: haal je werkdraad door de 2 lusjes op je naald (1 kreeftensteek)

2

foto 7

foto 8

Foto 7: steek je naald in de volgende steek naar rechts
Foto 8: haal de draad door en sla om en maak de steek af
Herhaal steeds stap 2 tot en met 6 voor de volgende steken en je kent nu ook de
Kreeftensteek

Yvonne Blanker
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