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Ik gebruikte 3 bollen Paintbox yarn Simply Chuncky kleur 306 (100 gram per bol a
136 m) en 1 bol Paintbox yarn Simply Chuncky kleur 303 voor het haken van de 3
toeren vasten in de sjaal. Of gebruik ander garen, je hebt nodig 408 meter garen
van 1 kleur geschikt voor haaknaald 6mm en een klein beetje garen van een
contrasterende kleur voor het haken van 3 toeren vasten. Een goed alternatief is
Stylecraft Chunky of Stylecraft Special DK (maar haak dan dubbel draads). Een
voordelige optie is, Royal vd Zeeman, haak hem dan ook dubbel draads.
Haaknaald 6mm
Schaartje
Stopnaald

Afkortingen
l = lossen
v = vasten
hstk = half stokje
4 hstk samen = 4 halve stokjes samen gehaakt *

Tip
Je haakt de sjaal heen en weer. Je keert na elke toer je haakwerk.

** Op de foto zie je ook de Comfy deken,
je download het patroon hiervan ook gratis op happinesswithyarn.com **
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Haak de colsjaal volgens onderstaand patroon of gebruik het haakdiagram onderaan het
patroon.
Zet 25 l op plus 1 l.
Toer 1
Haak in de 2de l van de naald 1 v, *1l, sla één steek over, 1v in de volgende opening* ,
herhaal *-* je eindigt met een v in de laatste l. Keer je werk.
Toer 2
2l, *haak in de volgende opening 4 hstk samen, 1l en sla één steek over* herhaal *-* en
eindig met een hstk in de laatste steek. Keer je werk.
Toer 3
1 l, 1 v op de eerste steek, *1l, sla één steek over, 1v in de volgende opening* herhaal *-* je
eindigt met een v in de laatste l. Keer je werk.
Toer 4
2l, *haak in de volgende opening 4 hstk samen, 1l en sla één steek over* herhaal *-* en
eindig met een hstk in de laatste steek. Keer je werk.
Toer 5
1 l, 1 v op de eerste steek, *1l, sla één steek over, 1v in de volgende opening* herhaal *-* je
eindigt met een v in de laatste l. Keer je werk. Knip de draad op ongeveer 10 cm af en werk
hem weg.
Toer 6
Hecht de contrasterende draad aan.
1l, 1v om de eerste steek daarna in elke steek 1 v. Keer je werk
Toer 7
1l, 1v om de eerste steek daarna in elke steek 1v. Keer je werk.
Toer 8
1l, 1v om de eerste steek daarna in elke steek 1v. Keer je werk. Knip de draad op ongeveer
10 cm af en werk hem weg.
Toer 9
Hecht de kleur van de sjaal weer aan.
1 l, 1 v op de eerste steek, *1l, sla één steek over, 1v in de volgende opening* herhaal *-* je
eindigt met een v in de laatste l. Keer je werk.
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Toer 10
2l, *haak in de volgende opening 4 hstk samen, 1l en sla één steek over* herhaal *-* en
eindig met een hstk in de laatste steek. Keer je werk.
Toer 11-145
Herhaal toer 9 & 10
Controleer of je de colsjaal zo lang genoeg vind, als het goed is kan je hem nu 2 keer om je
nek heen slaan. Hij zou ongeveer een lengte van 145 cm moeten hebben.
Wil je hem langer? Herhaal de toeren net zolang tot je hem lang genoeg vind, dit kost
natuurlijk wel meer garen. Korter? Stop eerder met het haken van de toeren.
Knip de draad op ongeveer 10 cm af en werk hem weg.
Sla nu de sjaal dubbel en naai het begin en einde vd sjaal aan elkaar met een zigzag
steekje. Je colsjaal is klaar!

* Hoe haak je 4 halve stokjes samen?
De 4 halve stokjes, haak je samen in één steek.
Sla de draad om de naald, steek door de volgende opening en haal de draad op, je hebt nu
drie lussen op je naald staan, sla opnieuw de draad om de naald, steek de naald door
dezelfde opening en haal de draad op, je hebt nu 5 lussen op je naald staan, sla opnieuw de
draad om de naald, steek de naald weer door dezelfde opening en haal de draad weer op (7
lussen op de naald), sla nogmaals de draad om de naald, steek nogmaals door dezelfde
opening en haal op (9 lussen op de naald). Sla de draad om de naald en haal deze door alle
9 lussen tegelijk. Sluit af met een losse zoals beschreven in het patroon.
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Haakdiagram Structuur Colsjaal
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