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Ik ben dol op grannysquares en grannystripes haken…. Een heerlijk repeterend werkje, dat ik bijna met mijn ogen dicht kan.
Dit project is gemaakt met een variatie op de grannystripes, waarbij je een granny zigzag haakt. Een ideaal restjesproject,
gehaakt met heel veel kleurtjes sokkenwol. Het is een fijne, brede sjaal geworden, om heerlijk in weg te kruipen in deze
koude, donkere dagen. Ik koos voor een kleurenpallet met bruin, roze en aardse tinten, donkere en lichte kleurtjes, soms
een fel tintje voor wat meer pit en bijvoorbeeld ook een kleurtje die afwijkt van het pallet, zoals de Golden Olive. Voor een
leuk mix and match effect voegde ik 2 gespikkelde draadjes toe, de Durable Forest.
Benodigdheden
Durable Soqs, art. 010.75
Kleuren: 407 Almond, 2218 Hazelnut, 211 Peach, 423 Cream Tan,
2193 Topaz, 414 Anemone, 2145 Golden Olive, 422 Sesame,
225 Vintage Pink, 417 Bombay Brown, 408 Fresh Coral, 2239 Brick,
406 Chestnut, 227 Antique Pink, 419 Orchid
Durable Forest, art. 010.72 kleuren 4002, 4015
Overige benodigdheden
Haaknaald nr. 3,5
Stopnaald
Schaar
Gebruikte steken
Losse
Vaste
Stokje
3 Samengehaakte stokjes
Moeilijkheidsgraad
Beginner
Afmeting
198 x 40 cm
Werkbeschrijving
Zet 118 lossen op
Toer 1: Haak een vaste in de 2e losse vanaf de naald, haak daarna een vaste in iedere losse tot het eind van de toer, keer
je werk
Toer 2: Haak 3 lossen, sla de eerste 3 vasten over, *haak 3 stokjes in de volgende vaste, sla 2 vasten over*, herhaal hetgeen
tussen de sterretjes staat nog 2 keer, haak [3 stokjes, 3 lossen, 3 stokjes] in de volgende vaste, * sla 2 vasten over, haak
3 stokjes in de volgende vaste*, herhaal hetgeen tussen de sterretjes staat nog 1 keer, sla 2 vasten over, haak 3 stokjes samen in de
volgende vaste, sla 4 vasten over, haak 3 stokjes samen in de volgende vaste, * sla 2 steken over, haak 3 stokjes in de volgende vaste*,
herhaal hetgeen tussen de sterretjes staat nog 1 keer, sla 2 vasten over, haak [3 stokjes, 3 lossen, 3 stokjes] in de volgende vaste,
herhaal het schuin geschreven gedeelte tot de laatste 12 vasten, sla 2 vasten over, * haak 3 stokjes in de volgende vaste, sla 2 steken
over*, herhaal hetgeen tussen de sterretjes staat nog 2 keer, haak een stokje in de laatste vaste en keer je werk
Toer 3: Haak 3 lossen, sla de opening tussen de keerlosse en de volgende 3 stokjes over, haak setjes van 3 stokjes in de
volgende 3 openingen (tussen de stokjesgroepjes van vorige toer), haak [3 stokjes, 3 lossen, 3 stokjes] om de lossenboog
van vorige toer, haak setjes van 3 stokjes in de volgende 2 openingen, haak 3 stokjes samen in de volgende opening, sla de opening
tussen de samengehaakte stokjes van vorige toer over, haak 3 stokjes samen in de volgende opening, haak setjes van 3 stokjes in
de volgende 2 openingen, haak [3 stokjes, 3 lossen, 3 stokjes] om de lossenboog van vorige toer, herhaal het schuin geschreven
gedeelte tot de laatste 4 openingen, haak setjes van 3 stokjes in de volgende 3 openingen, haak een stokje in de opening
tussen het laatste setje stokjes van vorige toer en de keerlossen, keer je werk
Herhaal toer 3 tot de gewenste lengte. Ik haakte 190 toeren in totaal.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Janneke Termeulen 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.
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Haak kleurtjes in willekeurige volgorde, zonder een vast ritme. Zorg voor een mooie verdeling van licht en donker. Haak
zigzagstrepen van 1, 2 of 3 toeren breed. Wissel dit ook speels af.
Werk alle draadjes netjes weg. Dit is een flinke klus, maar met een groots resultaat.
Veel plezier met haken!
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