WEEK 4: RAND & BLOKKEN
Daar zijn we weer, deze keer is het minder werk. We gaan aan de afwerking beginnen en dat zal deze
shawl naar een hoger niveau tillen. Deze week aan de beurt, RAND en BLOKKEN!

Als je de Informatie/Benodigdheden/Stekenproef mededeling hebt gemist, deze kun je hier vinden:
INSERT LINK
Als je Week 1 & 2: Hoofdgedeelte Shawl – Start & Midden hebt gemist, deze kun je hier vinden:
INSERT LINK
Als je Week 3: Hoofdgedeelte Shawl - Finish, deze kun je hier vinden:
INSERT LINK

En, opnieuw weer aanwezig, zijn je geweldige beschikbare vertalingen:
INSERT LINKS

Omdat het helemaal aan jou was om je kleur te kiezen, maken we een pas op de plaats om dat even aan
te stippen.
Je eerste cake is opgehaakt van begin tot einde. De tweede cake moeten we “UITHALEN”.
De cakes van Wolltraum hebben een variërend aantal kleuren in elke cake. Die van mij was beschreven
als VIER kleuren. Andere hebben 3, 5, en een paar zelfs zes kleuren.
De versiering van het grootste gedeelte van onze shawl zal wat organisatie en besluiten verlangen. De
enige manier om jouw specifieke draadkleur keuze te “kennen”, is om dit kleine klusje te doen.
DIT KLUSJE KOSTTE MIJ 27 MINUTEN  Ik heb mezelf geklokt zodat je een beeld krijgt hoeveel moeite
het kost en inziet dat het niet zo lang duurt en het zorgt er echt voor dat de kleuren in jouw garen goed
ZICHTBAAR worden.
DUS, laten we aan de gang gaan!
Voordat we deze week gaan beginnen met haken, zullen we ELKE VERLOOPKLEUR SCHEIDEN in de 2de
cake.

Begrijp dat ieder kleursamenstelling anders is en het zou minder of meer ballen kunnen produceren
dan die van mij!
Voorbeelden:
Kleursamenstelling: Eleni heeft 9 ballen geproduceerd tijdens het uithalen:

Kleursamenstelling: Black Magic Woman heeft 7 ballen geproduceerd tijdens het uithalen:

Wees gerust, jouw totale draadlengte is hetzelfde als alle kleuren, het is alleen anders verdeeld.
FOTO CHALLENGE!: Nadat je de cake hebt uitgehaald en in bolletjes hebt verdeeld, kun je zien hoe mooi
het is. Maak dan een foto van wat je uit je bol hebt gehaald en post deze op de CAL Crochet A Long en
Crochetverse Facebook pagina! Ik wil ze heel graag zien…. Vooral voor mijn eigen persoonlijke
profijt…zodat ik weet welke kleur ik moet bestellen in mijn volgende order! HAHA!! (Nee echt.)
Om dit te doen:
1. Begin aan een willekeurig einde van de cake: begin met het opwinden van een klein bolletje. Je kunt
het om een toiletrol winden of iets wat je kiest wanneer je normaal gesproken bollen of cakes opwindt.
Ik heb gewoon kleine bolletjes gemaakt.
2. Kijk uit naar het kleine knoopje dat aangeeft dat je kleur verandert: op dit moment knip je het garen
door bij het knoopje en begin je een nieuw bolletje op te winden met de volgende verloopkleur.
3. Herhaal deze werkwijze voor elke volgende verloopkleur.
4. Ik heb daarna elk bolletje in een zakje gedaan en deze in volgorde genummerd zoals ze van de cake
kwamen: hierdoor was het vrij gemakkelijk om ze op volgorde te leggen vooral, nadat ik me door de 1ste
cake heen heb geworsteld.
Mijn cake, die was beschreven als VIER kleuren, heeft me uiteindelijk NEGEN verloopkleuren
opgeleverd!
Hier is een snel overzicht zodat je beter kunt plannen, je zult moeten beslissen WELKE bol te
gebruiken op basis van wat JOUW bol bevat: TEL VAN LINKS (WIT) NAAR RECHTS (GRIJS)

Bollen 1-3: Werden gebruikt om de bladeren en bloemen te maken die grenzen aan de onderkant (toer
1) van de shawl.
Bollen 4-5: Werden apart gehouden om meer bloemen te maken na afloop, indien gewenst
Bol 6: Werd gebruikt in toer 6, om de rand van armopening toeren te maken
Bollen 7-8: Werden bij elkaar gehouden om toer 7-8 te maken langs de randen van de armopening en
de rest is gebruikt aan het einde.
Bol 9: Werd gebruikt in de rand van het hoofdgedeelte van de shawl.
Wat er over was, werd apart gelegd. Ik heb niet elke laatste meter van het garen gebruikt zodat er nog
wat over bleef, mocht ik losser haken en meer bloemen zou willen toevoegen of indien ik de optionele
rand zou willen toevoegen aan het einde.

Nu we zien wat we in onze 2de cake hebben, zullen we beginnen met haken:
RAND RONDES: Dit is een RONDE, GEEN toer. We zullen nu HELEMAAL rondom de rechthoek haken
die we hebben gemaakt om de rand op te maken.
*Je zult de rand beginnen met DEZELFDE kleur waarmee je het hoofdgedeelte van jouw shawl
geëindigd bent*
Dus grijp dat uitgehaalde, kleine verloopballetje en begin: (Voor mij was het donkergrijs)
Ronde 1: KEER NIET aansluitend aan de vorige toer. De toer is in stappen opgesplitst zodat het
makkelijker te volgen is:
Langs de 1ste korte zijde: 1 losse, werk rond het stokje aan het einde van de toer, haak 2 vasten in de
lossenruimte, *vaste in de zijkant van de volgende vaste, vaste in de ruimte tussen de zojuist gehaakte
en volgende vaste, vaste rond de volgende vaste, *haak 7 vasten RONDOM (niet in) de volgende lange
lossenruimte aan de zijkant, haak een vaste rondom de zijkant van elke 4 volgende vasten op de hoek
van de aan de zijkant gelegen V punt, herhaal vanaf * tot je vlak VOOR de laatste lange lossenruimte
bent, haak 7 vasten in de laatste lange lossenruimte, haak 2 vasten rondom de 2 vasten aan de zijkant
van de laatste V hoek, haak 5 vasten in de ruimte gemaakt bij de hoek van de beginlossen.

Langs de onderste rand van de shawl (toer 1 van het haakwerk): haak 1 vaste in de overgebleven vrije
lus van elk stokje (vanaf de beginlosse) en haak 2 vasten IN elke 2-lossenruimte langs de onderkant,
haak tot de laatste lossenruimte in de hoek, haak 5 vasten in de lossenruimte
Terug naar boven langs de tegenovergestelde korte rand: *vaste in de zijkant van de volgende vaste,
vaste in de ruimte tussen de zojuist gehaakte en volgende vaste, vaste rond de volgende vaste, *haak 7
vasten in de RUIMTE die ontstaan is door het zevendubbele stokje, haak een vaste rondom de zijkant
van elke 4 volgende vasten op de hoek van de aan de zijkant gelegen V punt, herhaal vanaf * totdat je
vlak VOOR het laatste zevendubbele stokje bent, haak 7 vasten in de ruimte rondom de steek, haak 2
vasten rondom de 2 vasten aan de zijkant van de laatste V hoek, haak 5 vasten in de ruimte gemaakt bij
de hoek van de beginlossen.
Langs de bovenste rand van de shawl (toer 35 van het haakwerk): haak hetzelfde als dat je hebt
gedaan voor de onderste rand, vaste in het laatste stokje en halve vaste in de 1ste vaste.
Ronde 2: Keer niet. 1 losse, vaste in dezelfde steek, haak nu de kreeftsteek helemaal rondom het
haakwerk ALLEEN in de ACHTERSTE LUS van elke vaste van de toer (dit is de lus die het verst aan de
achterkant van je werk zit/is wanneer je de goede kant voor hebt), haak 2 kreeftsteken alleen in de
ACHTERSTE LUS van elke hoeksteek, halve vaste in de 1ste vaste, knip je draad af.

*ALSTUBLIEFT heb geen hekel aan mij lol! Het ziet er zo mooi uit in de achterste lus! Het maakt een
mooi klein randje dat net “iets speciaals” toegevoegd  Kijk hier naar de foto voor het bewijs! ;) Ohh La!

RAND ARMOPENINGEN:
ALS EERSTE: Kies je verloopbolletje. Ik heb gekozen voor een van de verloopkleuren die het beste bij
mijn hoofdgedeelte van mijn shawl paste, dit is de roze/ivoor voor mij. Je kiest zelf welk bolletje het
mooiste staat.
Ik laat je het haakwerk van de armopening zien in DONKER GRIJS omdat het makkelijker te zien is, maar
als je naar de foto van het eindresultaat kijkt dan zie je dat ik bij mijn uiteindelijke kledingstuk de
verloopkleur hebt gebruikt waar de armopening valt.
Positioneer het kledingstuk zodat de goede kant naar boven ligt en de laatste toer van het
hoofdgedeelte van de shawl (toer 35) naar je toe ligt en toer 1 van het hoofdgedeelte van de shawl van
je af ligt (eigenlijk ondersteboven) *Begin met de armopening aan de linkerkant (wanneer gedragen is
deze eigenlijk de rechterarm, raak niet in de war )
Let op in de afbeelding hieronder wanneer we aan de armopeningen gaan beginnen dat één kant de 11lossenruimte tussen de driehoekstoppen heeft en de bovenste zijde niet. Dit willen we eerst hetzelfde
maken.

LINKER armopening: (wanneer gepositioneerd zoals hierboven beschreven)
Ronde 1: (GEDEELTELIJKE RONDE)
Hecht je draad aan met een halve vaste in de 2de vaste op de top van de driehoek aan de rechterkant
van de opening, *11 lossen, (vaste, 2 lossen, vaste) in de overgebleven vrije lus van de halve vaste aan
de onderste punt van de volgende driehoek (gemaakt toen je langs de 47-lossenketting in toer 25
haakte), herhaal vanaf *, nog TWEE keer, 11 lossen, daarna een halve vaste in de vaste die (je vindt) in
de 1ste 2-lossenruimte van de driehoek aan de andere kant van de armopening.
Ronde 2: Keer bij geen ENKELE RONDE van de armopening. 1 losse, vaste in dezelfde steek, *stokje in
de 1ste 5 lossen van de volgende 11-lossenruimte, 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, herhaal vanaf
* nog TWEE keer, stokje in de 1ste 5 lossen van de volgende 11-lossenruimte, 2 lossen, stokje in de
volgende losse, 2 lossen, stokje in de laatste 5 lossen van dezelfde 11-lossenruimte, vaste in de halve
vaste aan de binnenste hoek van de armopening, **stokje in de 1ste 5 lossen van de volgende 11lossenruimte, 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, herhaal vanaf ** nog TWEE keer, stokje in de 1ste
5 lossen van de volgende 11-lossenruimte, 2 lossen, stokje in de volgende losse, 2 lossen, stokje in de
laatste 5 lossen van dezelfde 11-lossenruimte, vaste in de halve vaste op de hoek.
Ronde 3: halve vaste langs de 1ste 5 stokjes (niet te strak), halve vaste in de 1ste 2-lossenuimte, 1 losse,
vaste in dezelfde ruimte, 2 lossen, vaste in de volgende 2-lossenruimte, 11 lossen, *vaste in de volgende

2-lossenruimte, 2 lossen, vaste in de volgende 2-lossenruimte, 11 lossen, herhaal vanaf * nog ZES keer,
halve vaste in de 1ste vaste.
Ronde 4: halve vaste tot de 2-lossenruimte, 1 lossen, *vaste in dezelfde 2-lossenruimte, stokje in de 1ste
5 lossen van de volgende 11-lossenruimte, 2 lossen, stokje in de volgende losse, 2 lossen, stokje in de
laatste 5 lossen van dezelfde 11-lossenruimte, herhaal vanaf *, nog ZEVEN keer, halve vaste in de 1ste
vaste.
Ronde 5: Herhaal ronde 3.
Ronde 6: halve vaste tot de 1ste 2-lossenruimte, 1 losse, *2 vasten in de 2-lossenruimte, 12 vasten in de
RUIMTE van de volgende 11-lossenruimte (niet ín de steken), herhaal rondom vanaf *, halve vaste in de
1ste vaste, knip je draad af. (112 vasten rondom)
Ronde 7: HIER heb ik bollen 7-8 met DUBBELE DRAAD gebruikt (met DEZELFDE MAAT haaknaald) om de
opening vorm te geven. Met de juiste kant naar je toe, hecht het dubbeldraads garen aan in een
willekeurige 2de vaste die gemaakt is in een 2-lossenruimte, 1 losse (telt niet mee als een steek), vaste in
dezelfde steek en elke volgende steek rondom, halve vaste in de 1ste vaste. (112)
TIP: Ik heb er één gemaakt met het Wolltraum garen en heb ronde 7 gehaakt zoals hier beschreven. Ik
heb er nog één gemaakt in één kleur en heb ronde 7 gehaakt ALLEEN in de ACHTERSTE LUSSEN. Je kunt
zelf kiezen waar je voorkeur ligt!
Ronde 8: 1 losse, vaste in dezelfde steek, half stokje in de volgende steek, half stokje in de volgende
steek, picot (3 lossen, halve vaste in de VOORSTE benen van de steek aan de basis van de 3lossenketting), stokje in de volgende steek, stokje/picot in de volgende steek, dubbelstokje in de
volgende steek, dubbelstokje/picot in de volgende 2 steken, dubbelstokje in de volgende steek,
stokje/picot in de volgende steek, stokje in de volgende steek, half stokje/picot in de volgende steek,
half stokje in de volgende steek, vaste in de volgende steek, *vaste in de volgende steek, half stokje in
de volgende steek, half stokje/picot in de volgende steek, stokje in de volgende steek, stokje/picot in de
volgende steek, dubbelstokje in de volgende steek, dubbelstokje/picot in de volgende 2 steken,
dubbelstokje in de volgende steek, stokje/picot in de volgende steek, stokje in de volgende steek, half
stokje/picot in de volgende steek, half stokje in de volgende steek, vaste in de volgende steek, herhaal
vanaf *, nog ZEVEN keer, halve vaste in de 1ste vaste, knip je draad af.
Deze afbeelding laat de rand van de armopening zien wanneer je klaar bent:

RECHTERarmopening: (wanneer gepositioneerd zoals hierboven beschreven, opnieuw wanneer
gedragen, is deze eigenlijk de linkerarmopening)
Ronde 1-8: Maak de andere armopening precies zo door rondes 1-8 te haken.

BLOKKEN:
Er is geen twijfel over mogelijk. Vanwege de eigenschappen van de steek en het garen, MOET je jouw
kledingstuk blokken. Ik zorg ervoor dat het snel en pijnloos zal zijn, en ik beloof je dat het je moeite
waard is!
Om te beginnen: Werk nu al je draadeinden weg. Probeer dit zo te doen dat het draadeinde bij dezelfde
kleurverloop weggewerkt wordt zodat het niet opvalt!

Nu het blokken: De methode die ik zal beschrijven is veilig voor de MEESTE soorten materiaal
omdat er geen wasmachine, zeep of warmte aan te pas komt. Uiteraard is het handig om het uit te
testen met een klein proeflapje van het garen wat je hebt gekozen en om ervoor te zorgen dat je
het gewenste resultaat hebt voordat je het hele project gaat blokken.
Je hebt nodig:


ROESTVRIJ stalen spelden (Omdat er water wordt gebruikt, is het mogelijk dat er
roestvlekken op je haakwerk ontstaan tijdens het drogen, als je er niet zeker van bent of
ze kunnen roesten! Boooo!)



Iets om op vast te spelden: ofwel foam matten, opgevouwen handdoeken, een
strijkplank met handdoeken onder de hoes, of elk soort platte oppervlakte dat je veilig
vochtig kan maken en iets op vast kan spelden



jouw shawl, alle draadeinden goed weggewerkt

1. Pak je shawl en ga naar de wasbak. Neem KOEL water en maak je kledingstuk door-endoor nat. Wees niet bang, het komt goed!
2. Haal het overtollige water eruit door er ALLEEN in te KNIJPEN. Absoluut NIET wringen of
draaien. Als het nog erg vochtig blijft na het knijpen, plaats het op een handdoek en rol
deze stevig op, met de shawl erin, om nog meer overtollig water eruit te krijgen.
3. Speld nu de shawl op met de spelden en je blokoppervlak. Je zult het voorzichtig glad
moeten strijken, maar rek het NIET te ver uit. Het doel is om mooie rechte randen en
hoeken te krijgen. Speld de hoeken net zoals elke rand vast. Zorg ervoor dat je geen
punten of golven maakt als je de zijkanten vastzet. Voorzichtig gladstrijken, vormen en
vastspelden is alles wat je moet doen. Doe dit voor alle vierkantjes. Als je te hard trekt,
dan zal de rekbare eigenschap van het materiaal ze te groot maken, alleen gladstrijken
en vastzetten.
DOEL AFMETING TIJDENS HET BLOKKEN: Ongeveer 53 cm hoog x 168 cm breed
4. LAAT het helemaal opdrogen. Als ik ongeduldig ben, zet ik er soms een ventilator op.
Meestal laat ik het met rust tijdens het blokken gedurende de nacht. (Deze foto is voor
het toevoegen van de armopeningrand gemaakt, mocht je je afvragen waar het mooie
kantje is gebleven!)

VS doel afmetingen: 66” x 21”

Metrisch doel afmetingen: 53 cm x 168 cm

Vertrouw op mij…wanneer je prachtige garencreatie droog is en je de shawl van het blokoppervlak
haalt, zal je zien waarom het blokken zo hard nodig is. Het tilt je haakwerk naar een hoger NIVEAU
(en ziet er super professioneel uit ook!)
Kom er volgende week weer bij wanneer we zullen beginnen met de motieven:
Week 5: Ierse Haak Motieven – Deel 1
Tot de volgende keer……
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 massaproductie ervan is niet toegestaan. Als
je Crochetverse vermeld als de ontwerper dan wordt dat zeer op prijs gesteld!

