WERKBESCHRIJVING - Warme Colsjaal			

			1

De winter is nog lang niet voorbij dus deze warme colsjaal kan nog prima gemaakt worden voor je dochter of
kleindochter. Hij is heerlijk zacht door de Teddy binnenvoering en het gestreepte kabelpatroon geeft een stoer effect.
De sjaal kan in 1 keer om de nek en door de dikte sluit hij goed aan. Breed 38 cm, hoog 25 cm.
Benodigdheden:
•
3 bollen Durable Cosy Agate green 2139
•
3 bollen Durable Teddy Ivory 326
•
haaknaald 7
•
schaar
•
stopnaald
Werkbeschrijving:
Toer 1. We beginnen met Durable Teddy. Haak 60 l. met hnld 7 en sluit met een hv. in de eerste l.
Toer 2. 60 v. sluit de toer niet.
Toer 3. tot en met 28. herh toer 2.

Toer 29. Je haakt nu verder met Durable Cosy. Haak 2 l. dit is je eerste hst, 1 hst, 2 hst. in 1 v. * 2 hst, 2 hst in 1 v* herhaal
van * tot * Sluit met een hv. (80)
Toer 30. We gaan nu de boordsteek haken. Bij de boordsteek haak je niet bovenin het hst maar voor of achterlangs het
hst. Begin met 2 l. Sla de draad om je naald en steek je naald voorlangs tussen de opening van de hst door en dan achter
het hst langs weer naar voren, pak daar de draad weer op en haal achter het hst langs omhoog. Nu haak je een hst.
Het volgende hst haak je achterlangs. Dus sla de draad om je hnld en steek aan de achterkant tussen de opening van de
hst naar voren en dan voorlangs het hst weer naar achteren. Pak de draad weer op en haal voor het hst langs omhoog.
Haak nu weer een hst. Blijf voor en achterlangs herhalen tot je de toer rond bent en sluit met een hv.
Toer 31. tot en met 47. herh toer 5.
Toer 48. We gaan nu weer wisselen van kleur. Haak verder met Durable Teddy. Haak 2v. en haak 2 steken samen.
Herhaal dit de hele toer (60)
Toer 49. 60 v.
Toer 50. 60 v. sluit met een hv en werk de draadjes weg. Vouw de col naar binnen en naai het begin en einde aan elkaar
vast.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Debbie Vermeulen 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.

