Guimpe: Donkerrode tuniek
Maat 34/36

Guimpe wordt ook wel nethaken genoemd en bij deze tuniek zie je
goed waarom.
In een mooie donkerrode glanskatoen worden de verticale banen
geguimped, waarna ze met stokjes en lossen aan elkaar worden
gehaakt.
De zijbanen worden op een bijzondere manier verwerkt zodat een
klein kapmouwtje ontstaat.

Materiaal
2 bollen Järbo van elk 150 gram
(100% katoen. Looplengte 500 meter)
1 guimpevork
1 haaknaald nr. 3

© www.maralyn.nl

1

Guimpepatroon

Aan elke kant van de guimpebaan 20 lussen (totaal 40 lussen) = 10 cm.
Pennen van de guimpevork 6 cm breed zetten. Aantal lussen deelbaar door 4.

Afwerking van de guimpebaan
Zie de illustratie hieronder. Voor de duidelijkheid zijn 2 kleuren gebruikt.

Neem de eerste 2 (blauw nr., 1 en 2) lussen op de haaknaald. Sla 2 lussen over en neem de volgende 2
lussen (blauw nr. 5 en 6) op de haaknaald. Haak op deze 4 lussen tezamen 2 stokjes. 2 lossen'
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* Neem de 2 overgeslagen lussen (zwart nr. 3 en 4) op de haaknaald. Sla 4 lussen over en neem de
volgende 2 lussen op de haaknaald (zwart nr. 9 en 10). Haak op deze 4 lussen tezamen 2 stokjes. 3 lossen
*.
Tussen * en * herhalen. Zie de illustratie: haak telkens 2 stokjes op het volgende groepje van 4 blauwe
lussen 3 lossen, en 2 stokjes op het volgende groepje van 4 zwarte lussen.
Eindigen met de 2 overgeslagen lussen (zwart nr. 19 en 20) op de haaknaald nemen. 4 lussen overslaan en
de volgende 2 lussen (zwart nr. 25 en 26) op de haaknaald nemen. Op deze 4 lussen tezamen 2 stokjes
haken. 2 lossen. Neem de overgeslagen 2 lussen (blauw nr. 23 en 24) op de haaknaald. Sla 2 lussen over en
neem de laatste 2 lussen op de haaknaald. Haak op deze 4 lussen tezamen 2 stokjes.

Guimpebanen verbinden
Zie de tekening van het guimpepatroon.
1e rij :
2 stokjes op de 2 stokjes van de guimpebaan, 4 lossen. * 2 stokjes op de volgende 2 stokjes van de
guimpebaan. 5 lossen *.
Tussen * en * herhalen. Eindigen met 2 stokjes op de laatste 2 stokjes van de guimpebaan.
2e rij:
Ga direct door met de 2e rij. 5 lossen. 2 stokjes op de eerste 2 stokjes van de 2e guimpebaan. 2
lossen. * 2 stokjes op het lossenboogje van de 1e guimpebaan. 2 lossen. 2 stokjes op de volgende 2
stokjes van de 2e guimpebaan. 2 lossen *.
Tussen * en * herhalen. Eindigen met 2 stokjes op de laatste 2 stokjes van de 2e guimpebaan.
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Patroondelen
Baan 1
Voor - over de schouder - achter.
Aan elke kant van de guimpebaan 288 lussen (totaal 576 lussen).
Afwerken zoals beschreven bij "Afwerking van de guimpebaan".

Baan 2
Zij + mouw.
Deze baan 2 keer guimpen. 1 x rechts en 1x links.
Aan elke kant van de guimpebaan 192 lussen (totaal 384 lussen).

Na de 192 lussen (totaal 384 lussen) leg je het bovenste
gedeelte van de baan (over 80 lussen aan 1 kant) rond en
sluit met een halve vaste tussen 2 lussen in de middenbaan
van vasten. (Volg de roze stippellijn).
1 kant van de baan afwerken zoals beschreven bij
"Afwerking van de guimpebaan". In de tekening hierboven
in het rood en blauw aangegeven, waarbij het rode deel bij
het voorpand hoort en het blauwe gedeelte bij de mouw.
De andere kant van de guimpebaan: De eerste 112 lussen
(groen, hoort bij het achterpand) afwerken zoals
beschreven bij "Afwerking van de guimpebaan".
De laatste 80 lussen (zwart) van deze kant van de
guimpebaan vormen de mouw. Dit deel wordt in het rond
gehaakt. Afwerken zoals beschreven bij "Afwerking van de
guimpebaan", echter in plaats van 3 lossen tussen de stokjes, 2 lossen haken.
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Een foto zoals baan 2 er uit komt te zien.

Baan 3
Voor.
Aan elke kant van de guimpebaan 120 lussen (totaal 240 lussen).
Afwerken zoals beschreven bij "Afwerking van de guimpebaan".

Baan 4
Achter.
Aan elke kant van de guimpebaan 136 lussen (totaal 272 lussen).
Afwerken zoals beschreven bij "Afwerking van de guimpebaan".
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Samenvoegen

De rode lijn geeft middenvoor aan. De blauwe lijn is middenachter.
Baan 1 loopt vanaf het voorpand over de schouder naar het achterpand. De baan 1a die je ziet bij het
voorpand is dus dezelfde baan 1a die je ziet afgebeeld bij het achterpand. De zwarte stippellijn geeft
precies het midden van de schouder aan.
Ditzelfde geldt ook voor baan 1b.
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Het bovenste gedeelte van baan 2 wordt in het rond verwerkt. Zie ook de uitleg bij baan 2 hierboven
beschreven. 1 kant van baan 1a in zijn geheel aan baan 2a haken, zoals beschreven bij "Guimpebanen
verbinden." Baan 1b op dezelfde manier aan baan 2b haken.
Volgens de tekening van de panden hierboven tussen de beide banen 1 (1a en 1b), de banen 3 en 4 haken,
zoals beschreven bij "Guimpebanen verbinden."

Afwerking
Langs de onderkant van de hals, zowel aan de voor als aan de achter, en langs de onderkant van de
panden 1 rij haken:
* 2 stokjes, 3 lossen *.Tussen * en * herhalen, eindigen met een halve vaste in het 1e stokje.

Detail hals
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Betekenis symbolen
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