WEEK EEN & TWEE: HOOFDGEDEELTE SHAWL – START & MIDDENSTUK
Omdat de gebruikte steek een herhaling is, hebben we besloten om het overgrote deel van de shawl
meteen nu te maken, MAAR we verdelen het wel over TWEE weken!
Wat betekent dit voor jou?
Je zult hier in week Een één serie instructies krijgen, maar je hebt TWEE weken om het allemaal af te
krijgen. Er zal GEEN extra werk worden medegedeeld voor week Twee. Je gaat gewoon verder en je
maakt af wat er in week Een is opgedragen.
Dus, laten we maar beginnen!

Ik denk dat je ondertussen het garen wel bij de hand zult hebben en dat je het al vaker aangeraakt en
ermee gespeeld hebt dan dat je wilt toegeven. Nou, het wachten is voorbij en we zijn klaar om te
beginnen.
Verzamel al die prachtige spullen en de haaknaald waarvan je hebt vastgesteld dat JIJ die nodig hebt om
aan de juiste stekenproef te voldoen. Laten we nog eens even kijken naar de materialen en geef jezelf
een tweede kans op je stekenproef te controleren mocht dit je dit de eerste keer gemist hebben!

Als je de “Info/Benodigdheden/Stekenproef” hebt gemist, deze kan je hier vinden: INSERT LINK HERE
Hier zijn elk van jullie vertalingen beschikbaar: (DANK JE WEL VERTALERS!)
INSERT LINKS HERE

Get your stitchin’ fingers ready, here we go!
MATERIALEN:
- 4.0mm haaknaald OF DE MAAT JE NODIG HEBT VOLGENS DE STEKENPROEF
*Notitie: Dit garen is losjes getwijnd. Ik raad je ZEER aan om een kwalitatief goede haaknaald te
gebruiken zoals bijv Clover Amour (zoals je in mijn foto’s zult zien). De metalen afwerking is ZO glad en
zal ervoor zorgen dat de gewoonte van het garen om te splijten flink wordt gereduceerd tijdens het
haken. Geloof me, de Clover Amour heft mijn haakleven veranderd, zonder grapjes te maken!
- Schaar, stopnaald
- Roestvrij stalen spelden voor het blokken
- Foam matten of een ander oppervlak geschikt voor het spelden bij het blokken (ik gebruik foam puzzel
matten voor kinderen, ik heb een oppervlak van 1.8 vierkante meter voor nog geen 22 euro!)
-1518 meter garen geschikt voor haaknaald 3.25-4.25mm

OP DE FOTO: (2) 200g/7oz bollen Wolltraum 4-ply garen – 50% acryl 50% katoen KLEUR: Ice
Cream

Te koop bij www.wolltraum.com, hier zijn wat details:
1. Ik heb de voorkeur om vanuit de binnenkant van de cake te haken (de term die gebruikt
wordt voor deze manier van opwinden zoals deze bij jou thuis aankomt). Je hebt de keuze welke kleur je
in het midden van de bol wilt zodat je kan kiezen met welke kleurvolgorde je begint. Ik heb één bol
gevraagd opgewonden in de ene richting en een 2de bol in de tegengestelde richting. Op die manier had
ik de mogelijkheid om te haken vanuit het midden van de bol omdat ik dat het fijnste vind. Niet
wereldschokkend, maar wel iets wat je dag wat aangenamer maakt 
2. Wil je even een momentje nemen en kijken naar die schattige kleine bedeltjes die je bij elke
cake krijgt?! Ik heb een klavertjevier en een klein meisje gekregen. Elke bol heeft er één en het is
vastgemaakt aan het middelpunt van het garen om het nog makkelijker te maken dit te vinden als je
begint! Wat kun je doen met deze kleine traktatie? Hang het aan een bedeltjesarmband, of aan een
oorringetje als een klein hangertje, of maak het vast aan een slotje van een kettinkje en VOILA! Je hebt
een markeerder!

Nu, laten we naar de details kijken:

MAATVOERING:

Dit is een one size fits all tot XXL kledingstuk, het hangt heel mooi en valt losjes.
De shawl is identiek voor alle maten met één uitzondering: De afstand achterlangs tussen de
armsopeningen. Wanneer we op dit punt in het patroon aan komen, zal je moeten kiezen:
STANDAARD: Past XS- L
PLUS: Past XL – XXL
UITEINDELIJKE AFMETINGEN:
Het hoofdgedeelte van de shawl is ongeveer 53cm x 168cm na het blokken, zonder de extra
bloemmotieven.

STEKENPROEF: (Voor het geval je dit eerder hebt gemist!)
Kijk, dit is wat er aan de hand is met de stekenproef. Ik begrijp COMPLEET dat niemand dit leuk vindt om
te doen. MAAR geloof me, zelfs binnen mijn testgroep was er over het algemeen een verschil van 2-3
haaknaald maten. We zijn allemaal anders en dat is prima, maar als je je niet aanpast aan mijn
stekenproef, dan kun je er ZEKER van zijn dat je niet genoeg garen zult hebben en zal je kleurverloop
niet hetzelfde zijn als die van mij. Dit is geweldig luxueus garen. Als je van plan bent om dit te kopen en
je spaarzame tijd met mij doorbrengt (DANK JE WEL DAT JE DAT DOET!), zorg er dan alstublieft voor dat
je stekenproef hetzelfde is als die van mij zodat je prachtige handwerk precies zo wordt als dat je hoopt
<3 
Kijk, dit is hoeveel garen ik over had van het hoofdgedeelte van de shawl. Dus als je stekenproef niet in
orde is, zal je zeker niet genoeg garen hebben en zal je verdrietig zijn!

Proeflapje Patroon voor de Stekenproef: (Doel is 6.35cm hoog x 9.53cm breed)

Dit is alleen maar om te testen. Zodra je weet welke haaknaald je nodig hebt om dezelfde stekenproef
te krijgen als ik, dan haal je je proeflapje weer uit en begin je gewoon met je garen aan het project.
Met een 4mm haaknaald en het garen wat je voor dit project gaat gebruiken, haak je 20 lossen:
Toer 1: stokje in de 3de losse van de haaknaald (overgeslagen lossen tellen als stokje) en in elke van de
overgebleven losse 1 stokje. (19)
Toer 2-6: Haak 2 lossen (telt als het 1ste stokje), keer, stokje in elk overgebleven stokje tot einde. (19)

ALS JE MINDER STEKEN HEBT in de meting: Jouw stekenproef is LOSSER dan die van mij, kies een maat
haaknaald die KLEINER is en probeer opnieuw.
ALS JE MEER STEKEN HEBT in de meting: Jouw stekenproef is VASTER dan die van mij, kies een maat
haaknaald die GROTER is en probeer opnieuw.
Je hebt de juiste maat haaknaald zodra jouw stekenproef hetzelfde is als die van mij. Hierna kun je het
lapje uithalen, jezelf een schouderklopje geven en aan de shawl beginnen!

ONTWERP OVERZICHT:

Allereerst zullen we het hoofdgedeelte van de shawl maken met de traliewerk lijkende (lattice) steek.
Het zal in de lengterichting gemaakt worden, van beneden naar boven. Op een gegeven punt zullen we
het werk splitsen om de armsopeningen te maken en uiteindelijk weer aan elkaar haken om te eindigen.
Daarna maken we ons Iers haakwerk geïnspireerde versieringen en bevestigen we deze.

INSTRUCTIES:
Neem op dit punt een moment om te besluiten hoe je wilt dat de kleuren uitkomen op je creatie. Als
voorbeeld, ik heb 4 kleuren in mijn bal: wit, vanille, aardbei en grijs. (YUM! Geen wonder dat het ICE
CREAM heet!) Ik koos om GRIJS AAN DE BOVENKANT van mijn shawl te hebben en WIT AAN DE
ONDERKANT van mijn shawl. Daarom zal ik moeten beginnen met het WITTE einde van mijn garen en
dat zal de onderkant van mijn shawl zijn wanneer die af is. Het grijs, de laatste kleur die ik zal gebruiken,
zal aan de bovenkant uitkomen. Kies welke kleur je wilt aan de onderkant van de shawl en BEGIN MET
DIE KLEUR. Gebruik onderstaande afbeelding voor meer uitleg:

PATROON START:

HAAK JE HEEL STRAK EEN KETTING VAN LOSSEN?!?! Het is heel erg belangrijk dat je de lossenketting
niet te strak haakt waardoor je de elasticiteit van het materiaal teniet doet. Als je de neiging hebt om de
lossenketting te strak te haken, NEEM EEN HAAKNAALD GROTER dan die je nodig hebt om de juiste
stekenproef te hebben, ALLEEN VOOR DE START VAN DE KETTING MET LOSSEN. Daarna wissel je weer
van haaknaald. Wees ervan bewust om niet te strak te haken tijdens dit hele project.

TIP: Plaats een markeerder, haarspeldje of stukje draad elke 25 lossen terwijl je werkt. Op die manier,
als je de tel kwijt bent, kun je makkelijk terug naar het laatst gemarkeerde punt in plaats van helemaal
opnieuw beginnen! Een lange ketting van lossen kan lastig zijn, zeker als je een leger van kleine mensjes
hebt rondrennen zoals ik!

Nadat we hebben kennis gemaakt met ons patroon, zal het zich steeds maar herhalen om het typische
stekenpatroon van de shawl te krijgen.

Stekentelling zal gegeven worden als “lossenruimtes” en “driehoektoppen” (de punt aan de top van
iedere driehoek die ontstaat als je aan het haken bent)

TIP: Op het moment dat je bij je eerste kleurwissel komt in je bal garen, kom je een knoopje tegen waar
de nieuwe kleur is aangehecht. Dit is nodig bij het productieproces om dit geweldige garen te maken.
 Knip eenvoudigweg de knoop uit het garen en hecht op dezelfde manier aan zoals je zou doen met
een nieuwe kleur garen.

Met de kleur die je graag aan de onderkant van het hoofdgedeelte van je shawl wilt, haak je 279 lossen:

Toer 1: Stokje in 9de losse vanaf de naald (telt als alle steken voor top & bodem van de 1ste ruimte), *2
lossen, sla 2 lossen over, stokje in volgende losse, herhaal tot het einde. (91 2-lossenruimtes)
Toer 2: 1 losse, keer, vaste in dezelfde st, 2 lossen, vaste in volgende stokje, *11 lossen, sla volgende (2lossenruimte, stokje, 2-lossenruimte) over, vaste in volgende stokje, 2 lossen, sla de volgende 2lossenruimte over, vaste in het volgende stokje, herhaal van * naar het einde totdat er 3 ruimtes over
zijn, (2) 2-lossenruimte en die ene die je hebt gemaakt in de vorige toer met 9 lossen, 11 lossen, sla de
volgende (2-lossenruimte, stokje, 2-lossenruimte) over en vaste in het volgende stokje, 2 lossen, v in 5de
losse vanaf het begin van 9 lossen. (30 11-lossenruimtes)

De afbeelding hieronder laat het einde van de toer zien waar je in de 5de losse van de 9 lossen haakt.
Het laat ook de 11-lossenruimtes zien, gescheiden door een 2-lossenruimte.

Toer 3: 1 losse, keer, vaste in dezelfde st, sla de 2-lossenruimte & vaste over, stokje in de 1ste 5 lossen
van 11-lossenruimte, 2 lossen, stokje in volgende losse, 2 lossen, stokje in laatste 5 lossen van dezelfde
11-lossenruimte, vaste in de volgende 2-lossenruimte, *stokje in de 1ste 5 lossen van de volgende 11lossenruimte, 2 lossen, stokje in volgende losse, 2 lossen, stokje in laatste 5 lossen van dezelfde 11lossenruimte, vaste in de volgende 2-lossenruimte, herhaal van *, totdat je nog één 11-lossenruimte
over hebt, stokje in 1ste 5 lossen van de 11-lossenruimte, 2 lossen, stokje in volgende losse, 2 lossen,
stokje in de laatste 5 lossen van de 11-lossenruimte, sla de laatste 2-lossenruimte over, vaste in laatste
vaste van de toer. (30 driehoektoppen gehaakt)
TIP: De 1ste losse van elke 11-lossenruimte wordt steeds strakker naar mate je verder haakt, zorg ervoor
dat je precies in de 1ste losse van elke 11-lossenruimte haakt en deze niet overslaat.
De afbeelding hieronder laat zien hoe je werk eruit ziet als Toer 3 klaar is:

Toer 4: 13 lossen, keer, vaste in de 1ste 2-lossenruimte (op de top van de driehoek), 2 lossen, vaste in de
volgende 2-lossenruimte op de top van dezelfde driehoek, *11 lossen, vaste in 1ste 2-lossenruimte op de
volgende driehoek top, 2 lossen, vaste in de volgende 2-lossenruimte op de top van dezelfde driehoek,
herhaal van * tot net voordat de laatste lossenruimte gemaakt zou worden, 11 lossen, vaste in volgende
2-lossenruimte, 2 lossen, vaste in volgende 2-lossenruimte, 5 lossen, vijfdubbele steek (*zie hieronder
uitleg) in laatste vaste.
Vijfdubbele Steek: Maak ZES omslagen om je naald, naald in aangegeven steek, haal een lus op, (maak
een omslag om de haak en haal de haak door twee lussen) herhaal wat tussen haakjes staat in totaal 7
keer, steek is klaar.
TIP: Ik heb een slimme truc tijdens het haken van de Mandala Madness CAL van Helen Shrimpton
geleerd om het grote gat te vermijden dat ontstaat bij de top van vrij lange steken zoals deze. Terwijl je
het garen om de haak hebt gedraaid (ZES keer voor deze steek) ROL JE JE NAALD naar beneden op
hetzelfde moment als dat je draait. Die 5-lossenruimte die je ervoor gehaakt hebt, zal helemaal om je
haaknaald draaien terwijl je het garen er om heen draait. Als je dan de lussen van je naald haakt, dan
zorgt de naar beneden rollen techniek ervoor dat er geen groot gat ontstaat aan de top! WOW. Eén van
mijn favoriete dingen die ik pas heb geleerd! Zie je in onderstaande afbeelding dat er geen gat is?

Toer 5: 1 losse, keer, vaste in dezelfde steek, stokje in volgende 5 lossen, vaste in volgende 2lossenruimte, *stokje in 1ste 5 lossen van de volgende 11-lossenruimte (opnieuw zorg ervoor dat je die
1ste steek niet mist die kan verborgen raken), 2 lossen, stokje in volgende losse, 2 lossen, stokje in
laatste 5 lossen van dezelfde 11-lossenruimte, vaste in volgende 2-lossenruimte, herhaal van * tot net
voor de laatste 11-lossenruimte aan de beurt is, stokje in 1ste 5 lossen, 2 lossen, stokje in de volgende
losse, 2 lossen, stokje in de laatste 5 lossen van dezelfde 11-lossenruimte, vaste in de volgende 2lossenruimte, stokje in de volgende 5 lossen van de begin 13-lossenruimte van de vorige toer, vaste in
volgende losse, waarbij de overgebleven lossen overgeslagen worden.
De afbeelding hieronder laat zien hoe je werk er uitziet na Toer 5.

Toer 6: 1 losse, keer, vaste in dezelfde steek, *11 lossen, vaste in volgende 2-lossenruimte, 2 lossen,
vaste in volgende 2-lossenruimte, herhaal tot net voor de laatste hele driehoek, 11 lossen, vaste in de
volgende 2-lossenruimte, 2 lossen, vaste in de volgende 2-lossenruimte, 11 lossen, vaste in laatste vaste
aan het einde.

Toer 7: 1 losse, keer, vaste in dezelfde steek, *stokje in de 1ste 5 lossen van de volgende 11-lossenruimte,
2 lossen, stokje in volgende losse, 2 lossen, stokje in laatste 5 lossen van dezelfde 11-lossenruimte, vaste
in de volgende 2-lossenruimte, herhaal van * totdat je nog één 11-lossenruimte over hebt, stokje in 1ste
5 lossen van de 11-lossenruimte, 2 lossen, stokje in volgende losse, 2 lossen, stokje in de laatste 5 lossen
van dezelfde 11-lossenruimte, vaste in laatste vaste van de toer.
Toer 8-23: Herhaal Toeren 4-7, VIER keer.
Toer 24: Herhaal Toer 20, knip je garen af.
**ONTHOUD: Er zal GEEN andere instructies worden gegeven tijdens week twee van deze crochet
along. Je zult simpelweg de opdracht van deze mededeling afmaken!!**
Haaknaalden neer! Maak je geen zorgen over het blokken op dit moment, dat komt in Deel 3 allemaal
aan de orde!
Zo, is het niet mooi tot nu toe? Ik hoop dat je het heel leuk vind en dat je hoofd “begrijpt” hoe het
patroon in elkaar zit en telkens wordt herhaald.

Zie je volgende week voor een opbeurend praatje, maar GEEN NIEUWE INFORMATIE in Week 2, alleen
maar afmaken wat er hier in deze mededeling staat!

Veel Liefde & Garen,
Stephanie

Follow on Facebook Here!
Follow on Instagram Here!
Follow on Ravelry Here!
Follow on Pinterest Here!
Follow on YouTube Here!
Follow on Twitter Here!
Follow on Etsy Here!

De informatie en foto’s in deze mededeling zijn auteursrechtelijk beschermd
eigendom van Crochetverse©2016. Alstublieft niets van de informatie kopiëren
en plakken zowel elektronisch, mondeling of geschreven in gedeelte of als
geheel. In plaats daarvan, deel alstublieft alleen de DIRECTE LINK naar deze
mededeling, en als je dat doet, dan dank ik je voor het delen ervan. Je mag
uiteraard alles verkopen wat je maakt vanuit dit patroon met je eigen twee
handen, echter contractarbeid of massaproduktie ervan is niet toegestaan. Als
je Crochetverse vermeld als de ontwerper dan wordt dat zeer op prijs gesteld!

