WERKBESCHRIJVING - Colourful sjaal

Het uitgangspunt voor deze sjaal is de granny driehoek sjaal. Met een bol Durable Colourful kun je deze sjaal haken. De
banaen komen mooi uit qua kleurverloop.
Voor dit garen wordt haaknaald 2,5 -3. Om een luchtiger effect te krijgen haakte ik met naald 3,5.
Kijk zelf even welke naald voor jou een mooi soepel effect geeft.
Benodigdheden:
Durable Colourful 1 bol
Haaknaald 3,5
Stopnaald.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van CraftKitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming
is niet toegestaan. CraftKitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

WERKBESCHRIJVING - Colourful sjaal

Werkbeschrijving:
Haak 4 lossen Sluit met een halve vasten.
1. 3 lossen (= 1 stokje), 2 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes.
2. Haak 3 lossen (= 1 stokje) en daarna 2 stokjes in het eerste stokje van de vorige toer.
Haak vervolgens in de ruimte van de 2 lossen van de vorige toer: 3 stokjes, 2 lossen. 3 stokjes en daarna nog 3
stokjes in het laatste stokje van de vorige toer.
3. Haak 3 lossen (= 1 stokje) en daarna 2 stokjes in het eerste stokje van de vorige toer. Haak tussen de clusters van de
vorige toer 3 stokjes, daarna in de ruimte van de 2 lossen vorige de toer: 3 stokjes, 2 lossen. 3 stokjes. Daarna 3
stokjes tussen de clusters van de vorige toer.
Als laatste haak je nog 3 stokjes in het laatste stokje van de vorige toer.
Herhaal dit tot je sjaal groot genoeg is, want zoals je op de werktekening kunt zien, bouw je op deze manier je
granny driehoeksjaal op.
Is je sjaal klaar... nog even de draadjes afhechten.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van CraftKitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming
is niet toegestaan. CraftKitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

