Heerlijke zachte wintersjaal

Een fijne wintersjaal gemaakt van het zachte soft mix van ByClaire. Deze sjaal kan je
dragen als stola of je kan jezelf ermee inwikkelen tijdens de koude dagen. Door de
lengte en de structuur van het patroon is het een sierlijke maar eenvoudige sjaal die
je bij verschillende gelegenheden kan dragen.

* Dit patroon van itsMaris is mede mogelijk gemaakt door een samenwerkingsverband met
** Dit patroon is alleen bedoeld voor prive gebruik en mag niet gekopieerd, gepubliceerd
of voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

TIP:
Haak eerst een proeflapje om te kijken welke haaknaald je het beste kan
gebruiken.
Materiaal
9 bollen byClaire soft mix kleur iced blue
Naald 7 en 8
Schaar en naald
Bijv. een boekje met harde kaft voor de lussen. Ik heb een cirkelmal gebruikt (zie
foto)
Afmeting
Ca 180x45 cm, afhankelijk hoe los of vast je haakt. Ik heb gekozen voor haaknaald 7
omdat ik vrij vast haak en ik een soepel vallende sjaal wilde maken.
Patroon
Zet 42 lossen op met naald 8
Toer 1
Haak 5 lossen (eerste stokje).
Haak 3 stokjes in de 6e losse vanaf de naald,
*sla 2 losse over en haak in de volgende losse 3 stokjes.
Herhaal vanaf * 13x.
Sla 2 losse over en haak in de laatste losse 1 stokje.
Toer 2
Haak 4 lossen.
Haak *1 dubbel stokje, 2 losse, 1 dubbel stokje* bovenop het middelste stokje van de
vorige toer.
Herhaal *-* tot het einde.
Haak 1 dubbel stokje in de 3e losse van de beginlosse van de vorige toer.
Toer 3
Haak 3 losse.
Haak *3 stokjes in de opening tussen de dubbele stokjes van de vorige toer*.
Herhaal *-* tot het einde.
Haak 1 stokje in de 4e losse van de beginlosse van de vorige toer.
Toer 4
Herhaal toer 2
Toer 5
Herhaal toer 3
Haak nu toer 2 en 3 totdat je de gewenste lengte hebt. Ik heb in totaal 81 toeren
gehaakt.

* Dit patroon van itsMaris is mede mogelijk gemaakt door een samenwerkingsverband met
** Dit patroon is alleen bedoeld voor prive gebruik en mag niet gekopieerd, gepubliceerd
of voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

Lussen
De lussen worden al hakend met vaste gehaakt. Voor de lussen heb ik een mal
gebruikt van ca 20 cm lang (zie foto). Je maakt een lus om de mal (of boekje) en
vervolgens haak je een vaste. Dit doe je aan beide kanten van de sjaal.
Na de laatste toer kan je de lussen meteen haken. Voor de andere kant hecht je
opnieuw je draad aan en haak je de lussen in de beginblossen.

Haakdiagram

Ik wens je heel veel haakplezier!
Liefs, Mariska
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