WEEK 3: HOOFDGEDEELTE SHAWL - FINISH

Welkom terug! Laten we even een pas op de plaats maken en kletsen over hoe geweldig en leuk het is
om te wachten op het opduiken van de nieuwe kleur van jouw cake van Wolltraum! Ik houd je niet voor
de gek, ik ben een paar keer veel te lang opgebleven alleen maar om bij de volgende verloopkleur in het
garen te komen! Deze week zullen we de armsopeningen gaan maken en zullen we het hoofdgedeelte
van de shawl afmaken.

Als je de Info/Benodigdheden/Stekenproef mededeling hebt gemist, dan kun je deze hier terugvinden:
INSERT LINK
Als je Week 1 & 2: Hoofdgedeelte Shawl – Start & Middengedeelte hebt gemist, dan kun je deze hier
terugvinden: INSERT LINK

Hier zijn je supergeweldige vertalingen beschikbaar voor deze week:
INSERT LINKS HERE

NU WILLEN WE RUIMTES VOOR ONZE ARMSOPENINGEN MAKEN!
De afbeelding hieronder laat een overzicht zien van wat we gaan doen:

Dit is het punt waar je zult moeten besluiten of je een standaard of een plus maat aan de achterkant
wilt.
De aanpassingen in het patroon ziet er als volgt uit (STANDAARD/PLUS). Het ENIGE verschil tussen de
twee zal de afstand aan de achterkant zijn tussen de armsopeningen. Ga de stappen langs en
onderstreep/markeer de instructie die betrekking heeft op jouw maat mocht je dat willen.
EERSTE ARMSOPENING:
*Positioneer het stuk zo dat de laatste steek die je zojuist in toer 24 hebt gemaakt in de
rechterbovenhoek ligt.
Lus #1: Hecht het garen aan met een halve vaste in de 2de vaste aan de top van de (9de/8ste) driehoek
vanaf de rechterzijkant, 47 lossen, halve vaste in de 1ste vaste op de top van de (13de/12de) driehoek
vanaf de rechterkant, waarbij je de (10de-12de/9de-11de) driehoektoppen ertussen overslaat, knip je garen
af.
TWEEDE ARMSOPENING:
Lus #2: Houd het kledingstuk op dezelfde manier gepositioneerd als bij stap 1 hierboven en tel opnieuw
van rechts naar links. Hecht het garen aan met een halve vaste in de 2de vaste in de (18de/19de) driehoek
top, 47 lossen, halve vaste in de 1ste vaste op de top van de (22ste/23ste) driehoek vanaf de rechterkant,
waarbij je de (19de-21ste/20ste-22ste) driehoektoppen ertussen overslaat, knip je garen af.

ZO, nu we gaan verder met de patroonsteek en TOEREN om het bovenste gedeelte van de shawl te
maken.
NOTITIE: Toer 25 is in stappen verdeeld om het makkelijker te volgen.
Toer 25: AANHECHTEN met een halve vaste in DEZELFDE steek (het vijfdubbele stokje) als waar je het
garen hebt afgeknipt aan het einde van toer 24, 1 losse, vaste in dezelfde steek, stokje in volgende 5
lossen, vaste in volgende 2-lossenruimte, *stokje in 1ste 5 lossen van de volgende 11-lossenruimte
(opnieuw zorg ervoor dat je die 1ste niet mist die kan verborgen raken), 2 lossen, stokje in volgende
losse, 2 lossen, stokje in de laatste 5 lossen van dezelfde 11-lossenruimte, vaste in volgende 2lossenruimte, herhaal van *, tot de vaste die je maakt in de laatste 2-lossenruimte voor de 47 lossen die
je hebt gemaakt voor de armsopening.
Haak in de 1ste 47-lossenketting: **stokje in de volgende 5 lossen, 2 lossen, stokje in de volgende losse,
2 lossen, stokje in de volgende 5 lossen, halve vaste in de volgende losse, herhaal vanaf **, NOG TWEE
KEER, stokje in de volgende 5 lossen, 2 lossen, stokje in de volgende losse, 2 lossen, stokje in de laatste 5
lossen van de 47-lossenketting, vaste in de volgende 2-lossenruimte op het hoofdgedeelte van de shawl.
Haak over de ruimte tussen de 47-lossenkettingen: *stokje in 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 volgende 2-lossenruimte*, herhaal van * tot * totdat je de laatste vaste hebt
gemaakt in de laatste 2-lossenruimte voor de 2de 47-lossenketting.
Haak in de 2de 47-lossenketting: **stokje in de volgende 5 lossen, 2 lossen, stokje in de volgende losse,
2 lossen, stokje in de volgende 5 lossen, halve vaste in de volgende losse, herhaal vanaf **, NOG TWEE
KEER, stokje in de volgende 5 lossen, 2 lossen, stokje in de volgende losse, 2 lossen, stokje in de laatste 5
lossen van de 47-lossenketting, vaste in de volgende 2-lossenruimte op het hoofdgedeelte van de shawl.
Haak over de rest van het hoofdgedeelte van de shawl: *stokje in 1ste 5 lossen van de volgende 11lossenruimte, 2 lossen, stokje in volgende losse, 2 lossen, stokje in de laatste 5 lossen van dezelfde 11lossenruimte, vaste in volgende 2-lossenruimte, herhaal vanaf * tot vlak voor de laatste 11lossenruimte, 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 2-lossenruimte, stokje in de volgende 5
lossen van de 13-lossenruimte van de vorige toer, vaste in volgende losse, laat de overige lossen
onbewerkt.
Toer 26: 1 losse, keer, vaste in dezelfde steek, *11 lossen, vaste in volgende 2-lossenruimte, 2 lossen,
vaste in volgende 2-lossenruimte, herhaal tot vlak voor de laatste 11-lossenruimte, 11 lossen, vaste in
laatste vaste op het einde.
*TIP: Wanneer je met de net gemaakte armsopening bezig bent, let er dan op dat je de armsopening
niet draait tijdens het haken*
Toer 27: 1 losse, keer, vaste in dezelfde steek, *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 vanaf *, 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 28: 13 lossen, keer, vaste in de 1ste 2-lossenruimte, 2 lossen, vaste in de volgende 2-lossenruimte,
*11 lossen, vaste in volgende 2-lossenruimte, 2 lossen, vaste in de volgende 2-lossenruimte, herhaal
vanaf * tot vlak voor de laatste lossenruimte, 11 lossen, vaste in volgende 2-lossenruimte, 2 lossen,
vaste in volgende 2-lossenruimte, 5 lossen, vijfdubbel stokje in de laatste vaste.
Toer 29: 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, 2 lossen, stokje in volgende
losse, 2 lossen, stokje in laatste 5 lossen van dezelfde 11-lossenruimte, vaste in volgende 2lossenruimte, herhaal vanaf * tot vlak voor de laatste 13-lossenruimte, stokje in de volgende 5 lossen
van de 13-lossenruimte van de vorige toer, vaste in volgende losse, laat de overige lossen onbewerkt.
Toeren 30-33: Herhaal toeren 26-29
Toer 34: (Let erop dat je de ketting los haakt zodat je je rand niet in elkaar trekt, als je er moeite mee
hebt, neem dan een één maat GROTERE haaknaald ALLEEN voor deze toer) 1 losse, keer, vaste in
dezelfde steek, 2 lossen, vaste in het volgende stokje, 5 lossen, vaste in de volgende 2-lossenruimte, 2
lossen, vaste in de volgende 2-lossenruimte, *5 lossen, vaste in de volgende 2-lossenruimte, 2 lossen,
vaste in de volgende 2-lossenruimte, herhaal vanaf * naar het einde tot op de top van de laatste
driehoektop vlak voor de halve driehoek aan het einde, 5 lossen, sla de volgende 5 stokjes/vasten/4
stokjes over (over het lage-V gedeelte), vaste in het volgende stokje, 2 lossen, vaste in de vaste aan het
einde van de toer.
Toer 35: (Als je gewisseld hebt van haaknaald in Toer 34, vergeet dan niet deze weer om te wisselen
nu) 4 lossen (telt als stokje, 2 lossen), keer, sla 2 lossen over en stokje in de volgende vaste, 2 lossen, sla
2 lossen over, stokje in de volgende losse, 2 lossen, sla de volgende 2 lossen over, stokje in de volgende
vaste, *2 lossen, sla de volgende 2 lossen over, stokje in de volgende vaste, 2 lossen, sla de volgende 2
lossen over, stokje in de volgende losse, 2 lossen, sla de volgende 2 lossen over, stokje in de volgende
vaste, herhaal van * naar het einde tot je 1 2 lossen en vaste over hebt, 2 lossen, sla de volgende 2
lossen over, stokje in de laatste vaste.

AHHH MAATJE.…haal diep adem en BEWONDER je werk tot nu toe! Het hoofdgedeelte van de shawl
(behalve rand) is KLAAR! Ik kon niet stoppen met staren naar het langzame verloop in al zijn glorie. Ik
hoop dat je er hetzelfde voor voelt!
Je hoeft nu nog niet te blokken, dat gaan we volgende week doen! We hebben nog een klein beetje
werk over om te doen: Rand & Blokken. Dit geeft je ook de kans om in te halen mocht het leven ervoor
gezorgd hebben voor te weinig haaktijd. Het gebeurt ons allemaal! Blijf erbij, het begint nu echt al vorm
te krijgen!!

Zie je volgende week hier voor Week 4: Rand & Blokken
Tot dan….

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!
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