
WERKBESCHRIJVING -  Sjaal met gehaakt randje

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.

Benodigdheden:
Durable Coral: 
Dark Olive 2149
Curry 2211
Petrol 375
Coral 2190
stof stip 100 x 140 kleur 575 
Naaigaren

Gereedschap:
Naaimachine
Grote naald met scherpe punt
Haaknaald nr 4

Lidy:”Ik ben dol op sjaals, ook in de zomer vind ik ze heel fijn om te dragen. Ik maakte dus een katoenen sjaal met een 
gehaakt randje, heerlijk voor zomerse dagen.”
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Werkwijze:
Knip uit de stof 2 stroken van 22 x 140 (gebruik de hele breedte van de stof) 
Knip de punt naar de zijkant vloeiend naar de andere kant weg, vanaf 45 cm naar de punt toe, zie foto.
Naai de stof aan elkaar, laat een stukje open om te keren.
Stof keren, naadje sluiten en strijken.
Festoneer om de 1 cm met Durable Coral Petrol de rand rond om. Op de punten maak je 2 steken om de hoek om te gaan.

Haken,
Toer 1:  Durable Coral Curry.
Je haakt op de steken van de feston steek. 1 vasten * 2 lossen, halve vasten in elke steek*
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Toer 2: Durable Coral Dark olive
3 lossen, 1 stokje, 2 lossen in 1e boogje 2 boogjes overslaan * 2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes, 2 boogjes overslaan*
Toer 3:  Durable Coral Coral
3 lossen in het boogje tussen de stokjes van de vorige toer, 2 stokjes, 3 lossen, 3 stokjes  
* 3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes*   Let op bij de punten 3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes.

Toer 4: Durable Coral Petrol
Een vasten tussen de groepjes in maken. 4 lossen, in het boogje 4 lossen en in de eerst lossen een halve vasten  maken 
(= een picotje) * 4 lossen, vaste, 4 lossen, in eerste vaste een halve vaste, 4 lossen, vasten*

De draadjes afhechten en klaar is je sjaal.
Veel plezier bij het maken en het dragen.


