Crochet Summer air tunic
http://beacrafter.com/crochet-summerair-tunic/
Feel the summer breeze in this crochet lacy – side slit tunic. Made by vivid bright color –
mercerized cotton yarn, this is a Spring Summer must-have light weight top.
Een luchtige zomertop/tuniek met zijsplitten van gemerceriseerd katoen. Een must have
voor de lente/zomer.
image: http://beacrafter.com/wp-content/uploads/2016/04/PicMonkey-Collage.jpg

Click here to <3 this pattern on Ravelry
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Materials: ( I used )
3.5 mm crochet hook
Sport weight yarn: orange ( 300 gr for the sample – size L/ 100 gr per skein )
( Check out at my Yarn shop – free worldwide shipping )
Yarn needle
Scissors
Materialen:
3,5 mm haaknaald;
300 gram (maat L) sport weight yarn (gebruikt garen katoen, 100 gr/350mt.)
Maasnaald of borduurnaald om draden weg te werken;
Schaar.
Abbreviations
Note: I used chainless starting dc for every first dc of each row/ round instead of ch 3.
There’s another good crochet technique to use is ch 2, dc into same stitch ( counted as
1st dc). In the pattern below you’ll see I simply state dc into 1st stitch for every first dc of
each row/round, so just choose your best technique
Afkortingen:
Ik gebruikte het staande stokje inplaats van 3 lossen aan het begin van elke tour.
Youtube filmpjes met voorbeeld van staand stokje:
https://www.youtube.com/watch?v=NTWgninkmRU&index=29&list=PLEECyZMm4sXRC
wmrVSYMyD9T5GHt060ad
https://www.youtube.com/watch?v=Gk9rXcy3aWY&index=7&list=PLEECyZMm4sXRCw
mrVSYMyD9T5GHt060ad
Een andere goede techniek om de 3 lossen aan het begin van de toer te vervangen is
twee lossen haken en een stokje in DEZELFDE steek te maken. In het onderstaande
patroon beschrijf ik het gewoon als stokje in de eerste steek voor elke eerste steek en
alle toeren, kies zelf de techniek van je voorkeur.
image: http://beacrafter.com/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png
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Special stitches used:
2dc-V stitch: ( 2dc, ch1, 2dc ) into same stitch or space.
This crochet Summer air tunic pattern fits size L ( chest size 36 to 38 inches )
Gauge: 10 double crochet stitches x 4 rows approximately 2 inches ( with materials
indicated )

Speciale steken:
2st-V-steek (2 stokjes, 1losse, 2 stokjes) in dezelfde steek of lossenruimte.
Dit patroon is beschreven voor maat L (borstomvang 92-96 cm).
Steekverhouding: 10 stokjes, vier toeren, wordt ca. 5 centimeter met het beschreven
garen.

image: http://static.shareasale.com/image/29190/BL_Valentine_160x600_FINAL.jpg
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Back:
R1: ch 117, dc into 3rd ch from hook ( first 2 ch doesn’t count as 1st dc ), 115 dc across,
turn.
Rug/Achterkant:
Toer 1:

Haak 117 lossen, 1 stokje in de derde losse van de naald (de eerste 2

lossen tellen niet mee) 1 stokje in de volgende steek, herhaal voor de hele toer (115 st),
keer,1 stokje in de volgende steek, keer.

R2: *dc, skip 2 sts, 2dc-V stitch into next st, skip 2 sts, dc into next st, ch2, skip 2 sts*
repeat ** 12 times across, dc into next st, skip 2 sts, 2dc-V stitch into next st, skip 2 sts,
dc into last st, turn.
Toer 2:

*1 stokje, sla 2 steken over, 2 stokjes V-steek in de volgende steek, sla 2

steken over, 1 stokje in de volgende steek, 2 lossen, sla 2 steken over*, herhaal *.* 12
xmaal (totaal 13 V-steken) in deze toer, 1 stokje in de volgende steek, sla 2 steken over,
2 st-V-steek in de volgende steek, 2 steken overslaan, 1 stokje in de laatste steek, keer.

R3: *dc, skip 2 sts, 2dc-V stitch into next ch1-space, skip 2 sts, dc into next st, ch 2, skip
next ch2-space* repeat ** 12 times across, dc into next st, skip 2 sts, 2dc-V stitch into
next ch1-space, skip 2 sts, dc into last st, turn.
Toer 3:

*1 stokje, 2 steken overslaan, 2st-V-steek in de volgende 1 lossenruimte, 2

steken overslaan, 1 stokje in de volgende steek, 2 lossen, sla de volgende 2
lossenruimte over*, herhaal *.* 12 x in deze toer (totaal 13 V-steken), 1 stokje in de
volgende steek, sla 2 steken over, 2st-V-steek in de volgende 1 lossenruimte, sla 2
steken over, 1 stokje in de laatste steek, keer.

R4 to R58: same as R3
Toer 4 t/m 58, herhaal toer 3.
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R59: *dc, skip 2 sts, 2dc-V stitch into next ch1-space, skip 2 sts, dc into next st, ch 2,
skip next ch2-space* repeat ** 4 times across, dc into next st, turn.
Het volgende deel maakt 2 x een schoudergedeelte:
Toer 59:

*1 stokje, sla de volgende 2 steken over, 2st-V-steek in de volgende 1

lossenruimte, sla 2 steken over, 1 stokje in de volgende steek, 2 lossen, sla de volgende
2 lossenruimte over*, herhaal *.* 4 maal in deze toer (totaal 5 V-steken), 1 stokje in de
volgende steek, keer.

R60: *dc, ch2, skip next ch2-space, dc into next st, skip 2 sts, 2dc-V stitch into next ch1space, skip 2 sts* repeat ** 4 times across, dc into last st. ( fasten off, leave long end for
shoulder seaming )
Toer 60:

*1 stokje, 2 lossen, sla de volgende 2 lossenruimte over, 1 stokje in de

volgende steek, sla 2 steken over, 2st-V-steek in de volgende 1 lossenruimte, sla 2
steken over*, herhaal van *.* 4 maal in deze toer (totaal 5 V-steken), 1 stokje in de
laatste steek, (hecht af, laat een lange draad hangen om de schoudernaad vast te
zetten.

Repeat R59 and R60 at the other side.
Herhaal toer 59 en 60 aan de andere kant.

Front:
R1: ch 117, dc into 3rd ch from hook ( first 2 ch doesn’t count as 1st dc ), 115 dc across,
turn.
Voorkant:
Toer 1:

Haak 117 lossen, 1 stokje in de derde losse van de haak (de eerste twee

lossen tellen niet mee), herhaal voor de hele toer (115 stokjes), keer.
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R2: *dc, skip 2 sts, 2dc-V stitch into next st, skip 2 sts, dc into next st, ch2, skip 2 sts*
repeat ** 12 times across, dc into next st, skip 2 sts, 2dc-V stitch into next st, skip 2 sts,
dc into last st, turn.
Toer 2:

*1 stokje, sla de volgende 2 steken over, 2st-V-steek in de volgende steek,

sla 2 steken over, 1 stokje in de volgende steek, 2 lossen, sla 2 steken over*, herhaal
van *.* 12 maal in deze toer (totaal 13 v-steken), 1 stokje in de volgende steek, sla 2
steken over, 2st-V-steek in de volgende steek, sla 2 steken over, 1 stokje in de laatste
steek, keer.
R3: *dc, skip 2 sts, 2dc-V stitch into next ch1-space, skip 2 sts, dc into next st, ch 2, skip
next ch2-space* repeat ** 12 times across, dc into next st, skip 2 sts, 2dc-V stitch into
next ch1-space, skip 2 sts, dc into last st, turn.
Toer 3:

*1 stokje, sla 2 steken over, 2st-V-steek in de volgende 1 lossenruimte, sla

2 steken over, 1 stokje in de volgende steek, 2 lossen, sla de volgende 2 lossenruimte
over*, herhaal van *.* 12 maal in deze toer (totaal 13 V-steken), 1 stokje in de volgende
steek, sla 2 steken over, 2st-V-steek in de volgende 1 lossenruimte, sla 2 steken over, 1
stokje in de laatste steek, keer.
R4 to R55: same as R3
Toer 4-55

Herhaal toer 3.

Dit is de beschrijving voor het schoudergedeelte:
R56: *dc, skip 2 sts, 2dc-V stitch into next ch1-space, skip 2 sts, dc into next st, ch 2,
skip next ch2-space* repeat ** 4 times across, dc into next st, turn.
Toer 56: *1 stokje, sla 2 steken over, 2st-V-steek in de volgende 1 lossenruimte, sla 2
steken over, 1 stokje in de volgende steek, 2 lossen, sla de volgende 2 lossenruimte
over*, herhaal van *.* 4 maal (totaal 5 V-steken) in deze toer, 1 stokje in de volgende
steek, keer.
R57: *dc, ch2, skip next ch2-space, dc into next st, skip 2 sts, 2dc-V stitch into next ch1space, skip 2 sts* repeat ** 4 times across, dc into last st.
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Toer 57: *1 stokje, 2 lossen, sla de volgende 2 lossenruimte over, 1 stokje in de
volgende steek, sla 2 steken over, 2st-V-steek in de volgende 1 lossenruimte, sla 2
steken over*, herhaal van *.* 4 maal in deze toer (totaal 5 V-steken), 1 stokje in de
laatste steek.
R58: *dc, skip 2 sts, 2dc-V stitch into next ch1-space, skip 2 sts, dc into next st, ch 2,
skip next ch2-space* repeat ** 4 times across, dc into last st, turn.
Toer 58:

*1 stokje, sla 2 steken over, 2st-V-steek in de volgende 1 lossenruimte, sla

2 steken over, 1 stokje in de volgende steek, 2 lossen, sla de volgende 2 lossenruimte
over*, herhaal van *.* 4 maal in deze toer (totaal 5 V-steken), 1 stokje in de laatste steek,
keer.
R59: same as R57
Toer 59:

Herhaal toer 57.

R60: same as R58 ( fasten off, leave long end for shoulder seaming )
Repeat R56 to R60 at the other side.
Seam shoulder lines with sc.
Seam body lines with sc. ( leave 18 rows from the top down for armholes, leave 12 to 15
rows for side slits )

Toer 60:

Herhaal toer 58.

Dit is één schoudergedeelte (toer 56 t/m 60) aan de andere kant herhalen.
Haak vasten aan de schoudernaden, haak vasten langs de zijnaden, laat de laatste 18
toeren tot de bovenkant onbewerkt (geen vasten haken), laat 12 tot 15 toeren onbewerkt
(geen vasten haken) om een split te maken.
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Read more at http://beacrafter.com/crochet-summer-air-tunic/#H7rCkUr3GOHIM44b.99

image: http://beacrafter.com/wp-content/uploads/2016/04/PicMonkey-Collage-1.jpg

You can have size S to 3XL ad-free patterns with stitches diagram in
this instant download pdf file here: Summer Air Tunic – All sizes
( There’s an itsy bitsy fee for it, thanks for your support )
Happy crocheting xD


Stay in touch via my social media
channels: Facebook, Pinterest, Twitter, G+, Tumbler, Instagram or subscribe
to my Newsletter.



Use the green button at the bottom of this post to print or save a pdf file for
personal use.

Read more at http://beacrafter.com/crochet-summer-air-tunic/#bJVKrScArbxZvhsA.99

8

