WEEK 7: Extra Opties, Afronding, & Blokken

WELKOM BIJ DE LAATSTE WEEK!!! Week 7: Extra Opties, Afronding, & Blokken

Binnen korte tijd is je kledingstuk af en gereed voor gebruik! Geen tijd te verliezen laten we beginnen!!

Onze eerste taak: De Bloem Sluiting
Dit kleine haakwerk kan gebruikt worden om de shawl te sluiten zodat deze op oneindig veel
manieren te knopen en te dragen is, zoveel als je maar kunt bedenken!
We gaan een bloem maken die erg lijkt op de anderen, maar er zijn wat functionele aanpassingen.
Hoofdzakelijk zullen we onze draad DUBBEL gebruiken (waarbij dezelfde maat haaknaald wordt
gebruikt)

MEERLAAGSE BLOEM, DUBBELDRAADS: (Maak er 1)
Gebruik een van de overgebleven verloopbolletjes die je mooi vind, ik heb bolletjes 7 & 8 samen
gebruikt.
Maak een magische ring:
Toer 1: 1 losse, 8 vasten in de ring, sluit met een halve vaste in de 1ste vaste.
Toer 2: 1 losse (telt niet als steek) half stokje in dezelfde steek, 1 losse, *half stokje in de volgende steek,
1 losse, herhaal vanaf *, nog 6 keer, sluit met een halve vaste in het 1ste halve stokje. (8 halve stokjes, 8 1-losseruimtes)
Toer 3: Ga met halve vaste naar de 1ste 1-losseruimte, 3 halve stokjes in dezelfde ruimte, halve vaste in
het volgende halve stokje, *3 halve stokjes in de volgende 1-losseruimte, halve vaste in het volgende
halve stokje, herhaal vanaf *, nog 6 keer. (24 halve stokjes, 8 blaadjes)
Toer 4: 1 losse (telt niet als steek) half reliëfstokje/achter rondom het halve stokje van toer 2 direct er
onder, ACHTERLANGS de blaadjes van toer 3, 3 lossen, * half reliëfstokje/achter rondom het volgende
halve stokje van toer 2 achterlangs, 3 lossen, herhaal vanaf * nog 6 keer, sluit met een halve vaste in het
1ste halve reliëfstokje/achter. (8 halve reliëfstokjes/achter, 8 3-lossenruimtes)

Toer 5: Ga met halve vaste naar de 1ste 3-lossenruimte, 7 halve stokjes in dezelfde ruimte, halve vaste in
het volgende halve reliëfstokje/achter, *7 halve stokjes in de volgende 3-lossenruimte, halve vaste in
het volgende halve reliëfstokje/achter, herhaal vanaf *, nog 6 keer. (40 halve stokjes, 8 blaadjes)
Toer 6: 1 losse, (telt niet als steek), half reliëfstokje/achter rondom het halve reliëfstokje/achter van
toer 4 er direct onder, waarbij er achter de blaadjes wordt gewerkt, 3 lossen, * half reliëfstokje/achter
rondom het volgende halve reliëfstokje/achter van toer 4, 3 lossen, herhaal vanaf *, nog 6 keer, sluit
met een halve vaste in het 1ste halve reliëfstokje/achter. (8 halve reliëfstokjes/achter, 8 3-lossenruimtes)
TIP: Wanneer je het halve reliëfstokje/achter aan het haken bent, heeft de lossenketting de neiging om
te rollen. Ik gebruik mijn vingers om de lossenketting “vast te pinnen” aan de achterkant van het
haakwerk omdat het zo makkelijker is om het halve reliëfstokje/achter af te maken.
Toer 7: Ga met halve vaste naar de 1ste 3-lossenruimte, 9 halve stokjes in dezelfde ruimte, halve vaste in
het volgende halve reliëfstokje/achter, *9 halve stokjes in de volgende 3-lossenruimte, halve vaste in
het volgende halve reliëfstokje/achter, herhaal vanaf *, nog 6 keer, sluit met een halve vaste in de 1ste
halve vaste, knip de draad af. (72 halve stokjes, 8 blaadjes)
Werk de draadeinden weg en leg voor nu de bloem apart
De SLUITING: Gebruik dezelfde draad als de bloem, nog steeds dubbeldraads, HAAK 75 lossen en KNIP
DE DRAAD AF.
Maak een knoop in elk einde precies bij de eerste en de laatste losse en laat een stukje draad over van
iets meer dan een centimeter.
Nu draai je de bloem om zodat de verkeerde kant boven ligt, gebruik vervolgens je haaknaald om de
lossenketting op te halen door een van het halve reliëfstokje/achter, die dicht bij het midden zit.
Centreer de sluiting zodat de lossenketting aan beide kanten even lang is, en strik het daar.
NU: Je kunt deze sluiting door het materiaal weven zodat je het op ELKE GEWENSTE MANIER kan sluiten
en kan dragen op de manier die jij kiest.
Het functioneert als een shawl broche, maar het is een shawl sluiting! Lekker bijdehand, hè??!
Hier is de sluiting van de voor- en achterkant:

WELNU, laten we het nu even over JOU hebben!! Zie je jezelf als een minimalist, een flirt of draag je
graag compleet gestileerde kleding?? We zullen de rest van het overgebleven garen gebruiken om
zoveel bloemen toe te voegen als dat je zou willen of om te kijken of als er nog genoeg garen is om een
open rand erbij te haken. Zoals je kunt zien, heb ik er niet zo heel veel aangemaakt, maar je kunt ervoor
kiezen om je hele shawl VOL TE HAKEN met bloemen! Sommige testhaaksters hebben er een paar
toegevoegd, sommigen hebben er geen toegevoegd!
DIT is het moment om je shawl persoonlijk en het een geheel EIGEN creatie van te maken!
Je zult zien dat je wat verloopgaren overhoudt….Dit is wat ik over heb gehouden! Gebruik het om meer
bloemen te maken waarbij je DEZELFDE instructie gebruikt als Week 4, deze kun je hier vinden: INSERT
LINK HERE
***MOGELIJKE IDEEËN***
Je kunt ze allemaal in dezelfde verloopkleur maken of je maakt elke laag anders!
Je kunt er een paar met een laag minder maken zodat ze kleiner worden!
Je kunt meer blaadjes maken door halve stokjes toe te voegen zodat ze meer krullen!
Wees creatief en laat me zien wat je ermee hebt gemaakt!

Positioneer waar je zelf wilt en naai ze aan de shawl zoals we eerder met de anderen hebben gedaan.
Speld ze eerst vast op de plek waar je wilt en pas het kledingstuk zodat je zeker weet dat ze daar zitten
waar je wilt hebben!

HIERNA, DE OPTIONELE SCHELPENRAND:
Ik heb deze niet aan mijn Wolltraum versie van deze shawl toegevoegd, maar ik heb al een tweede
versie gemaakt (Ik weet het, Ik weet het…Ik ben compleet geobsedeerd!) Bij mijn tweede shawl heb ik
een optionele rand toegevoegd die, wanneer het helemaal af is, langs de bovenkant van de shawl loopt.
Gedragen als een waterval vest, dan zal deze omgeslagen rondom de nek aan beide kanten van de
opening vallen!
Het bestaat maar uit 2 toeren. Hiervoor neem je dat wat er nog is overgebleven van je garen!
Allereerst positioneer het kledingstuk zoals aangegeven op de foto hieronder:

Toer 1: Hecht het garen aan met een halve vaste door de vasten uit elkaar te duwen die op de hoek
zitten en breng daarbij je haaknaald van voor naar achter in, *2 lossen, RELIËFVASTE/ACHTER rondom
de lussen van het volgende stokje, herhaal vanaf * langs de bovenkant, bij de laatste ruimte, 2 lossen en
sluit met een halve vaste rondom het laatste stokje waar je het garen hebt aangehecht (waarbij je de
vaste die er rond zijn gehaakt opzij moet duwen) (91 2-lossenruimtes)
Toer 2: 1 losse, keer, ga met halve vaste naar de 1ste 2-lossenruimte, 1 losse (telt net als steek), haak 5
halve stokjes in dezelfde ruimte, *half stokje in de volgende ruimte, 5 halve stokjes in de volgende
ruimte, herhaal vanaf * tot het einde, sluit met een halve vaste in de laatste halve vaste, knip je draad
af.

LAATSTE OPDRACHT! NOG EEN KEER BLOKKEN: Je hebt nu al die prachtige motieven toegevoegd en om
deze het beste te laten zien raad ik je ZEER aan om het nog een laatste keer te blokken. Ik beloof dat het
je project van mooi naar ONGELOFELIJK PRACHTIG zal brengen!

Laat me nog wat ideeën toevoegen hoe je je nieuwe kledingstuk zou moeten verzorgen! We hebben
zoveel tijd samen hieraan gespendeerd, laten we daarom ervoor zorgen dat het zolang mogelijk mooi
blijft!
Dit is wat ik doe met al mijn gehaakte kledingstukken, ook met deze:
1. Ik WAS ze altijd MET DE HAND in mijn gootsteen met KOUD water en met een MILDE zeep. Zoiets als
Woolite is een goede keuze.
2. Ik KNIJP het overtollige water uit mijn kledingstuk, NOOIT WRINGEN of DRAAIEN.
3. Je kunt het vast spelden of gewoon plat laten drogen, maar HANG het NOOIT op om te drogen. Het
gewicht van het materiaal zorgt ervoor dat het teveel uitrekt.
4. Ik BEWAAR HET NIET OP EEN HANGERTJE. In plaats daarvan vouw ik het op en bewaar het in een lade
of op een plank. De opgewerkte steken en de zwaartekracht zorgen ervoor dat het teveel uitrekt.
Dit was het! Ik hoop dat je ervan genoten hebt en dat je je kledingstuk zult dragen met veel gezondheid
en geluk.
Hier zijn een paar manieren hoe je de bloemsluiting kunt gebruiken om dit kledingstuk te dragen!
Probeer er maar een uit, kijk of je er zelf een kan vinden en zet deze op facebook! Ik wil ze heel erg
graag zien!

Hier is een voorbeeld gemaakt in gewone dun glanskatoen. Zolang jij het eindresultaat prettig vindt en
de steekproef in de gaten houd, kun je het meeste dunne garen hiervoor gebruiken!!

***FINAL CHALLENGE TIME!***
Post een foto van jezelf met je prachtige nieuwe kledingstuk op de Crochetverse en CAL – Crochet A
Long Facebook groepen!

Ontzettend bedankt voor het samen met mij haken van deze CAL, het is zo leuk om het werk van
iedereen te zien en ik waardeer dit enorm!

Tot de volgende keer! Ik waardeer jullie allemaal heel erg veel voor het samen werken met ons!
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!

