
WERKBESCHRIJVING - Sjaal Schachenmayr

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

Lidy:” Wat is het toch leuk om garens uit te mogen proberen.  Dit keer mocht ik met Merino Extrafine 285 lace van 
Schachenmayr aan de slag. Ik ben intussen fan van de garens van Schachenmayr. Dit garen is 100 % wol, het is zo zacht 
en het prikt niet! Zeer geschikt dus voor een sjaal. Het kan gewassen worden op 40 graden.”

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.

Mijn uitgangspunt is de granny driehoek sjaal maar 
op de rechte kant heb ik meteen een sier rand 
verwerkt. Door het kleurverloop van het garen komen 
de bloemetjes op de rand mooi overeen met de kleur 
banen die van zelf ontstaan.

De laatste toer is een sierrand, ook met het zelfde 
bloemetje.

Het garen heet lace, kant en het advies is om haak-
naald 2-3 te gebruiken. Zelf haak ik strak dus voor 
meer “lace” effect haakte ik deze sjaal op naald 5. 

Kijk zelf even welke naald  voor jou een mooi soepel 
effect geeft. 

Benodigdheden:

4 x Schachenmayr Merino extrafine 285 Lace 
kleur : 00583 Denim Allure
Haaknaald 5
Stopnaald.
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Werkbeschrijving:

Haak 4 lossen Sluit met een halve vasten.
1. 3 lossen (= 1 stokje),  2 stokjes, 2  lossen, 3 stokjes, 6 lossen, keer het werk.
2. Hecht aan met een halve vasten op het laatste stokje van de vorig toer. 

Nog 2 x 6 lossen op het laatste stokje. 3 stokjes in dezelfde ruimte. 3 stokjes in de volgende ruimte. In het midden 3 stok-
jes, 2 lossen, 3 stokjes, in de volgende ruimtes 3 stokjes, 3 stokjes op het laatste stokje van de vorige toer. , 6 lossen, werk 
keren en op het laatste stokje van de vorige toer vast maken met een halve vaste., nog 2 x 6 vasten op het zelfde stokje.

Herhaal dit tot je sjaal groot genoeg is.

De laatste toer is de sierrand. 

Haak 6 lossen, hecht aan met een halve vaste op het laatste stokje van de vorige toer, haak nog 2 x 6 lossen op het zelf-
de stokje. 3 stokjes, 6 lossen, hecht aan op het laatste stokje met een halve vaste, 3 stokjes in dezelfde ruimte. Sla een 
tussenruimte over, *3 stokjes, 6 lossen, aanhechten met een halve vaste op het laatste stokje, 3 stokjes*.  

Draadjes afhechten en klaar is je sjaal.

Veel plezier met het maken. 
Ik zou het leuk vinden om jullie resultaten terug te zien op Facebook of Instagram.

Groetjes Lidy


