Mijn kekke
sokken

Kekke sokken-week 5
Het eerste mee-maak project van de Kreafabriek. Je eigen kekke sokken
haken in vijf weken. Heerlijk voor in huis! Elke week, op zaterdagmorgen,
komt er een gratis deel van het patroon uit via het blog van de
Kreafabriek. Leuk dat je mee doet!
Na de lastige hak van vorige week nu de “hals” van je sokken en het boord
en als allerlaatst de gezellige afwerking. En een klein verrassingsprojectje.
Veel plezier.
Groetjes van Kaatje uit de Kreafabriek.

Week 5 - de hals, het boord en de afwerking
Je bent er bijna! We gaan afsluiten…jammer zeg! Verder na de ‘lastige hakken’-week. Je gaat nu weer verder met haken in
rondes in Verlengde Vasten. En bij de boord komt haaknaald nummer 2,5 eindelijk aan bod.
Veel plezier en succes.

De hals, boord en afwerking.
-

Je laat nu alleen 1 markeerder van de dubbele zitten en voor de rest kunnen alle markeerders verwijderd worden.

-

Haak nu voor alle maten 25 rondes de hoogte in met steeds 1VV per steek (foto 26) en eindig de laatste steek van
de 25e ronde met een HV.

foto 26

-

Doordat je de sok af en toe even past wordt de sok wat losser, maar dat maakt niets uit.

-

Verder met het boord. Deze haak je met naald 2,5. Let op: Haak de eerste ronde van het boord alleen in de voorste
lussen van de steken van de vorige toer.

-

Haak deze eerste ronde van het boord een ST in de 42 (46 of 50) steken en sluit de ronde met 1HV.

-

Er ontstaat nu al een echt randje, je kunt de boord al omslaan (foto 28)

foto 28
-

De rest van het boord haak je weer met naald 3.

-

Let op: Keer het werk (je gaat nu dus tegen de richting in verder haken) en haak 7 rondes boordsteek met RSV
(relief stokjes voorlangs) Sluit elke ronde met een HV.

-

RSV: Sla de draad om, steek voor een stokje in en achter het stokje langs terug naar voren, en haak het stokje
af(foto 29)

-

Kijk ook even naar t filmpje als het niet helemaal duidelijk is. https://youtu.be/8LCxKhny3XY

foto 29
-

Ergens in je boord is het draad van de bol op, je maakt de volgende draad vast met een knoopje en zorgt er bij het
haken voor dat dit knoopje aan de ‘achterkant’ van het boord komt. Als je het boord dan straks omslaat en je
steekt de draadjes weg in het boord zie je er niets meer van. Het zou zo kunnen zijn dat het randje van het boord
een beetje omkrult maar dat kun je op het allerlaatst met een paar steekjes vastzetten en dan is dat euvel
verholpen.

-

En nu zijn je sokken klaar! Het is je gelukt, proficiat!

-

Maar wacht, ik heb nog een idee…..

-

Hoe de sokken die ik maakte nog verder afgewerkt kunnen worden leg ik hierna nog uit maar eerst nog even dit: Je
hebt nu nog behoorlijk wat garen over (als je, net al ik, begon met in totaal 3 bollen Regia van elk 50 gram). Ik vond
het leuk hiervan een klein opergtasje te haken voor mijn sokken. Gehaakt met haaknaald nr 3. Ik heb een ketting
van 38 L gehaakt en in toeren heen en weer in VV net zo lang tot het garen bijna op was. Met het overgebleven
stukje de zijkanten van het dichtgehaakt met HV. En zie daar! Je vierkante opbergtasje! Een klein lintje om de
bovenkant en je sokken zijn mooi “ingepakt”! Een echt cadeautje voor een ander of gewoon lekker voor jezelf.

Met een piepklein strikje en een roezeltje een echt “cadeautje”.
-

Heb je nu de sokken gehaakt met het zelf-sokken-maak-pakket van de Kreafabriek dan kun je sokken nu echt af
gaan werken.

-

Aan beide buitenkantjes van de sokken mag nu de strijk applicatie gemaakt worden. Dit kun je op twee manieren
doen. Lees onderstaande goed door voordat je verder gaat. Je kunt de applicatie op de onderstaand beschreven
manier eerst op een stukje katoen strijken, dan uitknippen en de applicatie met kleine steekjes op de sok vast
zetten of je kiest ervoor om het plaatje rechtstreeks op de sokken te strijken. Misschien is de eerste manier wel
“veiliger” (deze applicatie is namelijk eigenlijk niet gemaakt voor deze gehaakte ondergrond), maar ik koos ervoor
om het hertje direct op de sok te strijken omdat ik de kreukeltjes juist leuk vind. Het is voor beide manieren heel
belangrijk dat je een vlakke harde ondergrond onder de sok hebt.

-

Volg de volgende stappen:

-

Verwarm je strijkbout 5 minuten op 160-170 graden, niet heter! Zet de stoom uit. Weet je niet zeker wat de
temperatuur van je strijkbout is, liever dan met een (te) lage temperatuur proberen dan met een te hoge. De folie
KAN namelijk smelten.

-

Pers (drukken met je strijkbout, niet strijken) de plek waar je de applicatie wilt plaatsen mooi glad. Dus de sok of
het losse stukje stof.

-

De ondergrond is al niet zo glad als een t-shirt bijvoorbeeld waar deze applicatie eigenlijk voor bedoeld is. Maar er
moeten geen plooien in de sok bijvoorbeeld zitten en de gladde harde ondergrond is hierbij erg belangrijk.

-

Leg de applicatie met de folie naar boven op de gewenste plaats (foto 30)

Foto 30
-

Pers met het breedste gedeelte van de strijkbout en met druk van je lichaam 15 seconden en beweeg daarna de
bout voorzichtig nog even heen en weer.

-

Ga nu met de punt van het strijkijzer nog enkele malen goed langs de randjes.

-

Laat de applicatie nu echt goed afkoelen.

Foto 31
-

Verwijder nu heel voorzichtig, stukje voor stukje, de folie (foto 31)

-

Leg nu een stukje bakpapier over de applicatie en pers nog een paar seconden over de applicatie. Deze stap is erg
belangrijk voor de fixatie. Leuk zijn ze geworden he? (foto 32)

Foto 32
-

Deze applicatie is vrij kwetsbaar, zeker omdat deze op een grove ondergrond gestreken is. Ik zou de sokken alleen
binnenstebuiten wassen op een kort programma op 40 garden maximaal. Strijk nooit over het hertje heen (maar
wie strijkt er nu haar sokken?) Het kan, tot mijn spijt, uiteindelijk gebeuren dat de applicatie gaat barsten.

-

Zet nu met kleine steekjes het elastische kant langs de binnenrand van het boord vast (foto 33). Zorg ervoor dat
het band niet opgerekt is als je het vastzet.

Foto 33
-

Sla de boord om en zet er een klein strikje op vast.

-

De andere sok ook nog even “opgezelligen” en je mag trots zijn op wat je gemaakt hebt. Heel trots!

Wat een snoesjes!
-

Het overgebleven elastische kant kun je gebruikten om het tasje nog wat liever te maken. Zet het langs de
binnenkant van het tasje bovenlangs vast. Er is nog een strikje meegeleverd dat je nog op het zakje kunt
vastzetten.

-

Het meegeleverde satijnen roze lintje strik je om het tasje als je de sokken erin hebt gestopt en je bent klaar!

…….. Klaar met deze sock-A-long. Wat jammer nu toch…..Ik ben heel nieuwsgierig naar het resultaat. En misschien vind
je het volgende project ook wel weer heel leuk. Ik ben al druk aan het bedenken en uitwerken. Houd de Kreafabriek in
de gaten en wie weet “zien” we je de volgende keer weer. Gezellig! Heel veel plezier met je sokken.
Dank aan iedereen voor de heerlijke reacties en het meedenken en helpen.

