
WERKBESCHRIJVING - Verloop sjaal lace

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.

Lisanne: “Wat kun je toch een hoop met garen..! Toen ik laatst met het CraftKitchen team bij G Brouwer & Zn was voor 
een overleg, lagen er daar een aantal nieuwe bollen op tafel. Van overleggen komt daarna meestal niet veel meer  ;-) 
Daarbij lag de nieuwe Schachenmayr Merino Extrafine 285 Lace. Het is een heel mooi dun garen met een bijzonder 
kleurverloop. De kleuren liggen vrij uiteen maar passen wel heel mooi bij elkaar. Kleur 584 is een mix van donkerblauw, 
cognac, beige en een beetje mosterd kleuren. Het zijn echte herfstkleuren vind ik zelf”. 

Meestal wordt dit dunne garen gebruikt om sokken van de breien, maar ik brei geen sokken en was wel heel nieuwsgierig 
naar wat er nog meer met dit dunne garen gemaakt kon worden. Uiteraard kun je er nog veel meer projecten mee breien, 
maar kun je er ook mee haken..?

Al snel kwam het idee voor een sjaal in me op, maar wat voor één? Mijn collega Lidy maakte al een mooie omslagdoek 
en zo kwam het idee om een mooie lange rechte sjaal te haken. Het patroon voor deze sjaal is afgeleid van de skoody 
van Claire, met de parelsteek, die staat in het boek Haakgeluk 2. Daar is hij met dikker garen gehaakt en zit er ook een 
capuchon aan. Maar dat vond ik niet bij dit dunne garen passen en zo maakte ik mijn eigen variant. Ik heb de sjaal lekker 
lang gemaakt zodat hij je goed warm houdt ondanks dat het garen dun is.

Nodig: 

• 6 bollen Schachenmayr Merino Extrafine 285 Lace, kleur 584 jolie.
• Haaknaald 4 mm en 3,5 mm.
• Schaar
• Stopnaald
• Optioneel: leren sluiting (www.mez11.nl)

Ik heb een lossenketting opgezet van 2,5 meter lang, deze opzet heb ik met haaknaald 4 mm. gedaan zodat de sjaal recht 
blijft. Daarna ben ik verder gaan haken met haaknaald 3,5 mm omdat ik vrij los haak. Let wel op dat je haakwerk niet te 
strak wordt, dan kun je beter een grotere naald pakken. 

Ik heb dezelfde toeren steeds herhaald, twee toeren vasten, 1 toer halve stokjes, 1 toer stokjes, 1 toer dubbele stokjes en 
dan een toer parelsteek. Na de parelsteek ben ik weer opnieuw begonnen met de vasten :) Mijn sjaal is 2,5 meter lang en 
25 cm breed door simpelweg de 6 bollen garen op te haken. Je haakt bij de vasten steeds 1 keerlosse en bij de overige 
steken heb ik 2 keerlosse gehaakt. Hecht de sjaal af met 1 hv en werk alle draadjes weg in de sjaal. 

De sjaal kan een aantal keren om je hals en dat staat meteen lekker stoer. Indien gewenst kun je er nog een stoer leren 
riempje om bevestigen zodat de lange sjaal mooi op zijn plek blijft. Neem ook gerust een kijkje bij de andere kleuren van 
dit garen, er zitten nog veel meer prachtige tinten tussen. 

Ik wens je alvast heel veel plezier met deze mooie sjaal! 
Groetjes Lisanne


