WERKBESCHRIJVING - Cosy Brick sjaal

Lisanne: “De lente komt eraan…maar het is af en toe nog behoorlijk fris! In deze tijd kun je daarom niet zonder een
heerlijke en mooie sjaal. Deze sjaal haak je gemakkelijk zelf met een prachtig reliëf patroon. Het is niet moeilijk en haakt
heerlijk weg. En als hij eenmaal af is…wil je hem zelfs binnen omhouden. Ik wens je heel veel haakplezier!”
Benodigdheden:
8 bollen Durable Cosy fine in de kleur Brick 2239
1 bol Durable Cosy fine in de kleur Ivory 326
Haaknaald 6 mm
Haaknaald groter voor de opzet (optioneel)
Schaar
Werkwijze:
Zet met haaknaald 6 mm (of groter) 101 lossen los op. Als je dit moeilijk vindt, pak dan een grotere naald voor de lossen
ketting. Anders heb je kans dat het haakwerk gaat trekken.
Toer 1: Haak 1 half stokje in de 2e losse vanaf de haaknaald. *Haak 1 halve vaste in de volgende losse, haak 1 half stokje
in de volgende losse*. Ga zo door tot het einde van de toer. Haak 3 lossen en keer je werk.
Toer 2: Haak 1 half stokje in de tweede keerlosse, haak 1 halve vaste in de volgende losse. Haak nu 1 half stokje op elke
halve vaste van de vorige toer en haak 1 halve vaste op elk half stokje van de vorige toer. Haak 3 lossen en keer je werk.
Herhaal toer 2 totdat 8 bollen Cosy fine in de kleur Brick op zijn. Hecht daarna af en werk de draadeinden weg in de sjaal.
Aan zowel de onderkant als de bovenkant van de sjaal haak je een rand met Cosy fine in de kleur Ivory. Hecht aan op een
hoek van de sjaal.
Toer 1: *Haak 3 lossen, sla 2 steken over en haak 1 vaste in de volgende steek*. Herhaal dit * tot het einde van de toer.
Eindig met 1 halve vaste in de laatste steek. Haak 1 losse en keer je werk.
Toer 2: Haak 4 vasten in elke boogje, haak tussen elk boogje 1 halve vaste in de vaste van de vorige toer. Hecht daarna af
met een halve vaste.
Klaar is je heerlijke Cosy Brick sjaal! Lekker naar buiten nu voor een frisse neus.
Liefs Lisanne

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Lisanne Multem van Happy Homemade Living in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn
eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl
zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

