Candy Colsjaal MbyMoon
Ontwerp van MbyMoon

Materiaal:
Ik heb een restant van het grijze garen (2 bollen Medium
van de Action, 100% acryl, 100gr per bol, 238m voor naald
4-5) van mijn Brooklyn vest gebruikt in combinatie met 4
bolletjes lichtroze washed denim van het Kruidvat (50gr
per bol, 78% katoen/22% acryl, 130m voor naald 3-3,5)
Haaknaald 5+6
Steken die je gebruikt:
Losse
Halve vasten
Halve stokjes
Stokjes
De Moroccan Tile Stitch heb ik gemaakt met behulp van het onderstaande filmpje, deze is
in het Engels, maar volgens mij heel goed te volgen, zelfs zonder geluid.
https://www.youtube.com/watch?v=T0UaeA9g-VE&feature=youtu.be
Werkwijze:
Deze mooie haaksteek vraagt een veelvoud van 3 steken, mijn sjaal is 38cm
breed en 192cm rond/lang. Mocht je een smallere of een nog bredere sjaal
willen, haak je gewoon een veelvoud van 3 lossen minder of juist meer. Of
als je de sjaal 3x wil omslaan, haak je gewoon nog meer toeren.
Het effect van de steek gaat over 2 toeren.
Haak met grijs (haaknaald 6) 51 lossen, keer je werk. Ga verder met
haaknaald 5. Volg verder het filmpje dat heel duidelijk laat zien hoe deze
steek werkt. De roze kleur komt er in de 2e toer bij.
Na 40 toeren heb ik daar 1 extra toer vasten met grijs gehaakt en daarna ga
je weer verder met waar het fimpje met de 1e toer boogjes begint.
Dat heb ik 4x gedaan en daarmee een lengte van ongeveer 192 cm gehaakt.
Je haakt dus als laatste toer weer een toer met vasten in grijs. Totaallengte
bij mijn sjaal is 124 toeren.
Dan sluit je de colsjaal met halve vasten (ook met grijs) en heb je een ronde
sjaal. Je werkt de onder- en bovenkant met een toer halve stokjes af, probeer
eventuele draadjes daarmee meteen weg te werken en dan is je Candy
Colsjaal al af.
Kies je voor 2 kleuren, dan krijg je een vergelijkbaar resultaat als mijn sjaal,
je kunt voor nog meer kleuren kiezen om lekker wat restjes op te maken. Hou
je 1 hoofdkleur aan (bij mij dus grijs) dan krijg je toch een rustig effect. Kies je
voor een verloopgaren, krijg je weer een ander resultaat, net wat je zelf het mooiste vindt. Ik
vind het effect op snoepjes lijken, vandaar dus de naam Candy Colsjaal.
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