Hoodycolsjaal Kay MbyMoon
Ontwerp van MbyMoon
Materiaal:
3 bollen 100% acryl garen, 100 gram per bol,
looplengte 295m voor haaknaald 3,5-5
Haken met dubbele draad
Dit is een hoodycolsjaal voor kleine kinderen in de
leeftijd van 2 t/m 6 jaar ongeveer.
Haaknaald 6
Wil je een iets kleinere hoodycolsjaal haken voor een
kindje van 1 jaar, dan kun je dat proberen te verkrijgen
door met ies dikker garen en naald 6 enkeldraads te
haken. Dan wordt het eindresultaat iets losser en
opener van structuur, wat waarschijnlijk ook iets
minder warm zal zijn.
Steken die je gebruikt:
Lossen
Halve vasten
Vasten
Halve stokjes
Stokjes
Reliëfvasten
Halve reliëfstokjes
Reliëfstokjes
Uitleg Wafelsteek:
https://www.youtube.com/watch?v=VLrphDNdvL4

Werkwijze:
Stekenverhouding 14 steken en 9 toeren maakt 10x10 cm.
Haak altijd een proeflapje!
Haak 21 lossen
Toer 1: 3 keerlossen, in elke losse haak je een stokje, dus 19
stokjes, in de laatste losse haak je in totaal 11 stokjes, zodat je de
hoek/bocht om gaat en dan aan de andere zijde haak je nogmaals
20 stokjes. In totaal meerder je zo naar 51 steken. Dit is de 'naad'
van de achterkant van de hoody en zo haak je beide zijdes van de
hoody in 1 keer en meteen aan elkaar.
Toer 2 t/m 18: hier haak je de wafelsteek.
Toer 19: 2 keerlossen, de rest van de toer halve reliëfstokjes via
voorzijde.
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Toer 20: 2 keerlossen, de rest halve stokjes in de voorste lus.
Als het goed is, ben je nu aan het puntje van de muts/hoody aan de rechterzijde
geëindigd en ga je nu de sjaal vormen.
Haak 80 lossen en bevestig dit met een halve vaste aan de linkerpunt
van de hoody.
Toer 21: 2 lossen (dus niet keren), maak een mooie overgang van
hoody naar de sjaal door aan de onderzijde van de hoody met halve
reliëfstokjes via de voorzijde een rand te haken, dan ga je verder op
de lossen met halve stokjes en sluitje de toer met een halve vaste. Je
haakt aan de onderzijde van de hoody zo mooi verdeeld 52 steken,
samen met de steken van de sjaal, worden het toeren van 132 steken.
Toer 22: 2 keerlossen, verder met halve stokjes in de voorste lus. Sluit
met een halve vaste.
Toer 23: 3 keerlossen, verder met stokjes in de achterste lus, sluit met
een halve vaste.
Toer 24 t/m 32: de wafelsteek.
Toer 33: 2 keerlossen, haak dan nog de wafelsteek zoals de toer zich
voordoet, maar dan met halve stokjes in plaats van stokjes.
Toer 34: 2 keerlossen, verder met halve stokjes in de voorste lus. Sluit
met een halve vaste.
Toer 35: 3 keerlossen, verder met halve stokjes in de achterste lus,
sluit met een halve vaste.
Toer 36: 1 keerlosse, verder met reliëfvasten via de voorzijde. Sluit
met een halve vaste. Dit maakt een mooie afwerking aan de
onderzijde van de sjaal.
Afwerking: Je haakt nog 1 toer rondom aan de sjaal en de hoody om
deze ook mooi af te werken. Bevestig de draad aan de linkerzijde bij
de overgang van hoody naar sjaal, haak verder met reliëfvasten via de
voorzijde helemaal rondom en sluit de toer met een halve vaste.
Werk dan nog alle draadjes af/weg en klaar!
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