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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Heleen Scharstuhl van Vol van Wol 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.

Heleen: “Met al het fijne weer van de afgelopen weken, en hopelijk nog heel veel zonnige dagen in het vooruitzicht, leek 
het me leuk om eens iets te haken om buiten te kunnen gebruiken. En al die zon is heerlijk, maar we hebben ook wel 
behoefte aan een beetje schaduw op zijn tijd. Daarom heb ik een schaduwdoek gehaakt, een luchtige doek van het fijne 
Durable Cosy Fine, in een mooi zilvergrijs kleurtje. De structuur is lekker open, met een mooi driehoekje erin, zodat de 
doek niet te zwaar wordt en er nog een beetje wind doorheen kan. Deze steek heb ik afgewisseld met een paar banen in 
een andere steek, bestaande uit lossen en vasten. Je kan de doek gebruiken bij je overkapping in de tuin, in de deur van je 
tent, eigenlijk overal waar je wel een beetje schaduw kunt gebruiken”. 

Benodigdheden:
Durable Cosy fine
- 8 bollen Silver grey 2228 
- Haaknaald 4½ 

Afmetingen:
1.10 m x 1.60 m

Gebruikte steken:
l = losse
v = vaste
dbst = dubbelstokje
Verlengde vaste: deze lijkt op de gewone vaste, 
maar bij de verlengde vaste sla je een extra keer om, 
om iets meer hoogte te krijgen: steek in, sla om en 
haal de lus op, je hebt nu, net als bij een gewone 
vaste, 2 lussen op je naald. Sla om en haal de draad 
alleen door de eerste lus, er staan nu weer 2 lussen op de naald. Sla om en haal de draad door beide lussen.

Patroon:
Haak 145 lossen. Je kunt je doek eenvoudig groter of kleiner maken, zorg dat je aantal opzetlossen deelbaar is door 6 + 1, 
plus 6.
Haak 1 v in de 10e losse vanaf de naald, haak *3 l, 2 l overslaan, 1 dbst in volgende l, 3 l, 2 l overslaan, 1 v in volgende l*. 
Herhaal ** en eindig met 1 dbst in de laatste l. Haak 1 l en keer je werk.

Rij 1:
*2 l, 3 l overslaan, 1 dbst in eerstvolgende v, 2 l, 3 l overslaan, 1 v in volgende dbst* Herhaal ** en bij de keerlossen eindig 
je met 3 l overslaan, 1 v in de volgende l. Keer je werk.

Rij 2: 7 l, *1 v in eerstvolgende dbst, 3 l, 1 dbst in volgende v, 3 l*. Herhaal ** en eindig met 1 dbst in de laatste l. 
Haak 1 l en keer je werk.
Herhaal rij 1 en 2 tot je 40 rijen hebt gehaakt. Eindig met rij 1.

Nu gaan we over op de laddersteek:
Rij 1: 7 l, [1 v, 3 l, 1 v] in de 6e steek vanaf het begin van de toer (de 7 l tellen niet mee), * 5 l, sla 5 steken over, [1 v, 3 l, 1 v] 
in de volgende steek*. Herhaal ** en eindig met een verlengde vaste in de laatste steek.

Rij 2: 7 l, * sla 5 l over, [1 v, 3 l, 1 v] in volgende boogje van 3 lossen, 5 l*. Herhaal ** en eindig met een verlengde vaste.

Herhaal rij 2, haak in totaal 9 rijen met deze steek.
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Nu haak je weer verder met de driehoekjes-steek. Je ziet dat de 2 verschillende steken mooi op elkaar aansluiten. 
Haak 20 rijen met deze steek, zorg dat je eindig met rij 1 en ga dan weer over op de laddersteek voor 9 rijen. 
Vervolgens nog 30 rijen in de driehoekjes-steek en eindig weer met rij 1. 
Werk alle draadjes netjes weg. Je doek is klaar!

Je kunt bijvoorbeeld een stuk waslijn of een dunne stok gebruiken om je doek aan op te hangen. Of je gebruikt spijkers 
(op een meer permanente plek), het is maar net wat je het mooist en handigst vindt. 


