Budget Winterset
Ontworpen door Mabel Gaiser
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De set is ontworpen met Budget garen. Deze set is ideaal om te haken voor de feestdagen.
Omdat de feestdagen al duur genoeg zijn, maar omdat het wel heel leuk is om iets
handgemaakts te maken/geven bedacht ik deze set. Hij is natuurlijk ook heel leuk om voor
jezelf te maken!
Benodigdheden sjaal:
De sjaal haak je dubbeldraads, wil je dit niet doen met een begin en einddraad uit één
bol? kies dan voor 2 bollen per kleur.
● 4 bollen Royal van de Zeeman (400 gram, 964 meter .. je houd van elke kleur een
klein beetje over). De sjaal in het patroon is gehaakt met de kleuren: licht grijs,
grijs, okergeel & lila (dit is de kleurnaam op de wikkel, oogt meer naar oud roze).
De sjaal kan natuurlijk ook in 1 kleur, met streepjes of met ander garen gehaakt
worden.
De lengte vd sjaal wordt met het aangegeven Royal hoeveelheid garen 2.60m
lang, een lekker lange sjaal welke je makkelijk 2 keer om kan slaan.
● haaknaald 8mm
● schaar
● stopnaald

Benodigdheden muts
De muts haak je dubbeldraads, wil je dit niet doen met een begin en einddraad uit één
bol? kies dan voor 2 bollen ipv 1.
● 1 bol Royal van de Zeeman (100 gram, 241 meter ). Wil je de muts in 2 kleuren
haken, dan heb je van beide kleuren 1 bol nodig.
● haaknaald 8mm
● schaar
● stopnaald

Afkortingen
Lossen : l
Stokje : stk
2 samengehaakte stokjes : 2 stk samen

Copyright © 2018 - www.happinesswithyarn.com

De sjaal
Belangrijk
● Je keert na elke toer je haakwerk.
● In mijn versie van deze sjaal haakte ik per kleur steeds 10 toeren.
● Elke kleur wordt 3 keer gebruikt.
● Kleur volgorde: lila, licht grijs, okergeel, grijs, lila, licht grijs, okergeel, grijs, lila, licht
grijs, okergeel, grijs.
Volg het geschreven patroon of het haakdiagram, deze staat onderaan het patroon.
Zet 22 lossen op, plus 1 opzet losse
(Wil je de sjaal breder of smaller? zorg ervoor dat je een aantal steken opzet die deelbaar
zijn door 2 plus 1 opzet losse).
Toer 1
2 l (telt als 1ste stk), 1l, 2 stk samen in de 5de en 7de l vanaf de haaknaald, 1 l, 2 stk samen
in de 7de en 9de l, 1 l, 2 stk samen in de 9de en 11de l, 1 l, 2 stk samen in 11de en 13de l, 1
l, 2 stk samen in de 13de en 15de l, 1 l, 2 stk samen in de 15de en 17de l, 1l, 2 stk samen in
de 17de en 19de l, 1l, 2 stk samen in de 19de en 21ste l, 1l, 2 stk samen in 21ste en 23ste l,
1 l, 2 stk samen in 23ste en 25ste l, 1l, 1 stk in de 26ste l (laatste l vd lossen). Keer je werk
Toer 2
3 l (telt als stk), 1l, 2 stk samen op de 1ste en 2de opening (l) van de vorige toer, 1l, *2 stk
samen in de 2de en 3de vorige en volgende opening, 1l*, *-* herhaal. 1l en 1 stk in de 3l van
de vorige toer. Keer je werk
Toer 3 - 120
Herhaal toer 3
Hecht alle draden tussendoor af en werk ze weg.
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De muts
De muts wordt op dezelfde manier gehaakt als de sjaal, ook dubbeldraads.
Haak eerst een brede lap. Deze sla je daarna dubbel, naai begin en eind aan elkaar en
sluiten daarna de bovenkant.
●

Zet 52 lossen op, plus 1 opzet losse
Je kan de muts zo groot/klein maken als je zelf wilt door meer of minder lossen op te
zetten (zorg ervoor dat je een aantal steken opzet die deelbaar zijn door 2 plus 1
opzet losse).

Toer 1 t/m 12
Haak deze toeren op dezelfde manier als de sjaal.
Pas wel tussendoor even de hoogte, misschien wil je meer of minder toeren haken (allemaal
afhankelijk van hoe groot hij moet worden).
Als je lap groot genoeg is, hecht je alle draadjes af.
Sla de lap dubbel en naai het begin en einde aan elkaar. Dit kan je het mooiste doen met
een zigzag steek. Je hebt nu een soort ‘col’.
Knip een draad af van ongeveer 40 cm, pak een stopnaald en zigzag deze draad door de
laatste toer van de muts. Trek het draad aan, hierdoor sluit de bovenkant van de muts. Trek
de draden stevig aan, trek de naalden door het midden naar de binnenkant vd muts en hecht
de draad af.
Optioneel kan je nog een pompon maken voor op de muts, ik heb hier niet voor gekozen.
Haak op toer 1 (de andere kant van de lossen) op elke steek 1 half stokje. Dit geeft een
mooi strak randje. Dit doe je ook dubbeldraads.
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Haakdiagram budget winterset

Haakdiagram sjaal:

Haakdiagram muts:
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