Onzichtbaar afhechten… hoe doe je dat…?

Zo ziet het er uit wanneer je onzichtbaar afhecht, ik ga je uitleggen hoe je dat
doet.
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Foto 1

Foto 2

Foto 1: Je bent bij de laatste steek van je werk gekomen en knipt de draad af en
haalt deze door je laatste steek.
Foto 2: je slaat 1 steek over en steekt je haaknaald van achter naar voren door
beide lusjes van de 2de steek.
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Foto 3

Foto 4

Foto 3: Je slaat de draad om je naald en haalt deze door de beide lusjes.
Foto 4: Je steekt je haaknaald door de achterste lus van je laatste steek, daar
waar de afhechtdraad uit komt.

2
Foto 5

Foto 6

Foto 5: Je slaat de draad om en haalt hem door dit lusje.
Foto 6: Je trekt met beleid de draad aan en je hebt onzichtbaar afgewerkt. De
rest van de draad kun je achter je werk netjes wegwerken.
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