Hetty colsjaal met Letty muts MbyMoon
Ontwerp van MbyMoon
Materiaal:
8 bollen acryl garen (Medium van de Action) heb ik gebruikt.
4 bollen grijs en 4 bollen zwart. (100 gram per bol, looplengte 238 meter
voor haaknaald 4-5)
1 bol Teddy van de Zeeman.
Haaknaald 8 + 6 + 4.
Op pagina 5 en 6 vind je de foto’s en tips van mijn testhaaksters Simone,
Nadine, Els, Marijke, Manon en Wendy terug, ze hebben een eigen
versie van deze sjaal en muts gehaakt en een paar dingen net iets
anders gedaan.
Steken die je gebruikt:
Lossen
Halve vasten
Vasten
Halve stokjes
Stokjes
Lang stokje
Reliëfstokjes

Het overzicht/telpatroon dat ik gebruikt heb om een pied-de-poule-effect te verkrijgen,
staat hierboven. Het telpatroon hierboven is voor als je heen-en-weer haakt en een
rechte lap zou haken. Mijn colsjaal en muts haak je rond, dus je sluit elke toer.
Daarom is bovenstaand telpatroon een richtlijn om de steek te snappen. De
omschrijving van de steek staat vanaf toer 2 in tekst van de sjaal beschreven, mocht
het lastig voor je zijn om een telpatroon te lezen. Bij de muts vanaf toer 1.
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Je haakt de muts én de colsjaal allebei rond, maar je keert wel bij elke toer (niet
vergeten, anders trekt je werk mogelijk scheef). En steeds 2 toeren met dezelfde kleur,
je sluit bij rondhaken ook elke toer weer met een halve vaste in de 1e steek/3e losse.
Een lang stokje: je haakt een stokje om de losse van 2 toeren terug/omlaag.
Knip je draad tussendoor niet af, maar wissel van kleur elke 2 toeren. Omdat je rond
haakt, kun je bij de kleurwissel na 2 toeren je draad in de juiste kleur gewoon weer
oppakken. Zorg wel dat je de draad mooi meepakt in de 2 toeren in de andere kleur en
ook zoveel mogelijk aan 1 zijde van je werk, dat je straks dan de binnenzijde noemt en
het dus helemaal niet meer opvalt.
Ik heb de sjaal en de muts in grijs met zwart gehaakt, maar je kunt voor elke
combinatie qua kleuren kiezen. En in plaats van een Teddy bontrandje, kun je ook een randje
met kraaltjes, pailetten of glittergaren haken. De sjaal is heel royaal en breed, je kunt zelf kiezen
of je deze net zo breed wilt maken of juist wat smaller, je haakt dan gewoon wat minder toeren.
Werkwijze:
Stekenverhouding met haaknaald 8: 8 steken en 6 toeren maakt 10x10 cm.
Haak altijd een proeflapje!
Hetty colsjaal:
Haak met haaknaald 8 en dubbeldraads (grijs) 160 lossen en sluit deze ketting met een halve
vaste in de 1e losse.
Toer 1 (grijs): 2 keerlossen, de rest van de toer haak je vasten.
Toer 2 (grijs): 3 keerlossen, 2 stokjes, *1 losse, 1 steek overslaan, 3 stokjes*. Herhaal van * tot *
tot het einde van de toer, nog 1 losse en sluit deze met een halve vaste.
Toer 3 (grijs): 3 keerlossen, *1 losse, 1 steek overslaan, 3 stokjes*. Herhaal van * tot * tot het
einde van de toer, dan nog 1 losse, 2 stokjes en sluit de toer met een halve vaste.
Toer 4 (zwart): 3 keerlossen, *1 losse, 1 steek overslaan, 1 stokje, 1 lang stokje om de losse
van toer 2, 1 stokje*. Herhaal van * tot * tot het einde van de toer, maar daar eindig je met nog 1
stokje, 1 lang stokje en een halve vaste om de toer te sluiten.
Toer 5 (zwart): 3 keerlossen, 2 stokjes, *1 losse, 1 steek overslaan, 3 stokjes*. Herhaal van * tot
* tot het einde van de toer, nog 1 losse en sluit met een halve vaste.
Toer 6 (grijs): 3 keerlossen, 1 lang stokje om de losse van toer 4, 1 stokje, 1 losse, 1 steek
overslaan. *1 stokje, 1 lang stokje om de losse van toer 4, 1 stokje, 1 losse, 1 steek overslaan*.
Herhaal van * tot * tot het einde van de toer, haak een halve vaste om de toer te sluiten.
Toer 7 (grijs): 3 keerlossen, *1 losse, 1 steek overslaan, 3 stokjes*. Herhaal van * tot * tot het
einde van de toer, dan nog 1 losse en 2 stokjes en sluit de toer met een halve vaste.
Herhaal toer 4 t/m 7, tot je de gewenste breedte hebt bereikt. Wissel elke 2 toeren weer af met
de kleuren.
Ik heb t/m toer 29 (dus 28 toeren) in het Pied-de-poule patroon gehaakt en er bewust voor
gekoze de sjaal te beginnen met grijs en te eindigen met zwart.
Toer 30 (zwart): 2 keerlossen, haak de rest van de toer halve stokjes.
Toer 31 en de afwerking: Voor de afwerking heb ik met haaknaald 4 en Teddy garen in elke
steek 3 vasten gehaakt, dat heb ik ook aan de andere kant (als een soort toer 0) gedaan.
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Letty muts:
Haak met haaknaald 8 en dubbeldraads grijs 11 lossen, zorg dat je
staart/begindraad minstens 20/25 centimeter is. Hiermee ga je straks
de punt van de muts maken/vormen.
Toer 1 (grijs): 3 lossen, 2 stokjes in de 4e losse gerekend vanaf je
naald, 1 losse (maar je slaat geen steek over) en dan 3x 3 stokjes, 1
losse, (geen steek overslaan) in de laatste losse haak je dan weer 3
stokjes, 1 losse en weer een set van 3 stokjes (allemaal in dezelfde
losse), daarmee ga je de bocht om. Leg de begindraad/staart tegen
de ketting van de lossen aan en haak deze draad in je steken
onzichtbaar mee. Aan deze kant van de ketting lossen haak je
nogmaals 3x 3 stokjes met 1 losse ertussen, zonder dat je een steek
overslaat. In de laatste losse haak je nogmaals 3 stokjes, nog 1 losse en sluit de toer met een
halve vaste. Als het goed is, heb je nu 10 setjes van 3 stokjes gehaakt en tussen elk setje zit 1
losse.
Toer 2 (grijs): 3 keerlossen, *1 losse, 1 steek overslaan, 3 stokjes*. Herhaal van * tot * tot het
einde van de toer, dan nog 1 losse, 2 stokjes en sluit de toer met een halve vaste.
Toer 3 (zwart): 3 keerlossen, *1 losse, 1 steek overslaan, 1 stokje, 1 lang stokje om de losse
van toer 1, 1 stokje*. Herhaal van * tot * tot het einde van de toer, maar daar eindig je met nog 1
stokje, 1 lang stokje en een halve vaste om de toer te sluiten.
Toer 4 (zwart): 3 keerlossen, 2 stokjes, *1 losse, 1 steek overslaan, 3 stokjes*. Herhaal van * tot
* tot het einde van de toer, nog 1 losse en sluit met een halve vaste.
Toer 5 (grijs): 3 keerlossen, 1 lang stokje om de losse van toer 3, 1 stokje, 1
losse, 1 steek overslaan. *1 stokje, 1 lang stokje om de losse van toer 3, 1
stokje, 1 losse, 1 steek overslaan*. Herhaal van * tot * tot het einde van de
toer, haak een halve vaste om de toer te sluiten.
Toer 6 (grijs): 3 keerlossen, *1 losse, 1 steek overslaan, 3 stokjes*. Herhaal
van * tot * tot het einde van de toer, dan nog 1 losse en 2 stokjes en sluit de
toer met een halve vaste.
Toer 7 (zwart): In deze toer meerder je 2 setjes van 1 stokje-1 lang stokje-1
stokje-1 losse, doe dat aan het begin en op de helft van de toer, ipv de
pied-de-poule-vorm krijg je daardoor 2x een hart-vorm, zie de foto ->>>
Begin de toer met 3 keerlossen, *1 losse, 1 steek overslaan, 1 stokje, 1 lang
stokje om de losse van toer 5, 1 stokje*. Herhaal van * tot * tot het einde
van de toer, maar daar eindig je met nog 1 stokje, 1 lang stokje en een
halve vaste om de toer te sluiten.
Toer 8 (zwart): 3 keerlossen, 2 stokjes, *1 losse, 1 steek overslaan, 3
stokjes*. Herhaal van * tot * tot het einde van de toer, nog 1 losse en sluit met een halve vaste.
Toer 9 (grijs): 3 keerlossen, 1 lang stokje om de losse van toer 7, 1 stokje, 1 losse, 1 steek
overslaan. *1 stokje, 1 lang stokje om de losse van toer 7, 1 stokje, 1 losse, 1 steek overslaan*.
Herhaal van * tot * tot het einde van de toer, haak een halve vaste om de toer te sluiten.
Toer 10 (grijs): 3 keerlossen, *1 losse, 1 steek overslaan, 3 stokjes*. Herhaal van * tot * tot het
einde van de toer, dan nog 1 losse en 2 stokjes en sluit de toer met een halve vaste.
Toer 11 (zwart): In deze toer meerder je 4 setjes van 1 stokje-1 lang stokje-1 stokje-1 losse, doe
dat mooi verdeeld ten op zichte van de meerdering van toer 7, ipv de pied-de-poule-vorm krijg
je in deze toer daardoor 4x een hart-vorm (zie foto bij toer 7).
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Begin de toer met 3 keerlossen, *1 losse, 1 steek overslaan, 1 stokje, 1 lang stokje om de losse
van toer 9, 1 stokje*. Herhaal van * tot * tot het einde van de toer, maar daar eindig je met nog 1
stokje, 1 lang stokje en een halve vaste om de toer te sluiten.
Toer 12 (zwart): 3 keerlossen, 2 stokjes, *1 losse, 1 steek overslaan, 3 stokjes*. Herhaal van *
tot * tot het einde van de toer, nog 1 losse en sluit met een halve vaste.
Toer 13 (grijs): 3 keerlossen, 1 lang stokje om de losse van toer 11, 1 stokje, 1 losse, 1 steek
overslaan. *1 stokje, 1 lang stokje om de losse van toer 11, 1 stokje, 1 losse, 1 steek
overslaan*. Herhaal van * tot * tot het einde van de toer, haak een halve vaste om de toer te
sluiten.
Toer 14 (grijs): 3 keerlossen, *1 losse, 1 steek overslaan, 3 stokjes*. Herhaal van * tot * tot het
einde van de toer, dan nog 1 losse en 2 stokjes en sluit de toer met een halve vaste.
Toer 15 (zwart): ga verder met haaknaald 6, 3 keerlossen, *1 stokje, 1 reliëfstokje via voorzijde*.
Herhaal van * tot * tot het einde van de toer, sluit met een halve vaste. (let op, doe dat wel via
de voorzijde aan de goede (buiten)kant, eventueel 1x je werk niet keren)
Toer 16 (grijs): 3 keerlossen, *1 stokje, 1 reliëfstokje via achterzijde*. Herhaal van * tot * tot het
einde van de toer, nog 1 losse en sluit met een halve vaste.
Toer 17 t/m 19 (grijs): 3 keerlossen, haak dan de boordsteek door 1 reliëfstokje via achterzijde,
1 reliëfstokje via voorzijde te haken. Indien je los haakt of dat je merkt bij het tussendoor passen
dat de muts echt los wordt, kies er dan voor de gehele boord met haaknaald 4 te haken. Een
andere optie is om in toer 15 alle lossen van de vorige toer over te slaan en daar dus geen
stokje op te haken. Dan zou je in die toer 16 steken kunnen minderen, tussendoor even testen
wat de best passende optie voor jouw muts is.
Toer 20: Voor de afwerking heb ik met haaknaald 4 en Teddy garen in elke steek 3 vasten
gehaakt.
De punt van de muts kun je nu vormen door de draad (die je in
het begin meegehaakt hebt) aan te trekken, dichtknopen en met
een paar steken vast te zetten. Ik heb daarna draden van
ongeveer 20 cm van zwart garen geknipt. Deze met meerdere
tegelijk dubbelgevouwen met een haaknaald half door de punt
van de muts gehaald en de uiteinden weer door die lus
getrokken. Op deze manier heb ik een volle flos aan de muts
gemaakt. Maar je kunt natuurlijk ook kiezen voor een mooie
pompon.
Werk nog alle draadjes weg en je kunt heerlijk warm met Hetty en Letty op pad!
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Simone:
Ik heb 2 Promobollen van de Zeeman gebruikt. Met 4 toeren
minder de sjaal gehaakt, omdat ik net niet genoeg had om
naast de muts met deze 2 bollen nog een bruine en
gele(beige) toer te doen. De boord van de muts heb ik met
haaknaald 4 gehaakt, omdat mijn muts met haaknaald 5
afzakte. Toer 15 heb ik aan de verkeerde kant gehaakt, maar
het effect is eigenlijk wel leuk in mijn muts.

Nadine:
Met 3 bollen ecru en 3 bollen zwart Royal van de Zeeman gehaakt.
Bij de muts heb ik haaknaald 7 gebruikt, voor de boord 5. Bij de
colsjaal met haaknaald 8 (zoals het patroon aangeeft) en 18 toeren
gehaakt, waardoor mijn sjaal smaller is geworden.
Tips: geen echte tips, maar dit is een leuk setje.

Els:
Ik heb deze set gehaakt met Scheepjes Color Crafter op
haaknaald 8, de boord van de muts met haaknaald 5, anders
werd hij echt te wijd, ik heb het patroon van jou gevolgd en het
was voor mij heel duidelijk.
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Marijke:
Ik heb 4 verschillende kleuren Promobollen van de Zeeman
gebruikt, die zijn voor haaknaald 3-4, voor mijn set waren 4
halve bollen Promo al voldoende. Haaknaald zoals patroon
beschreven staat, heel makkelijk te volgen patroon.

Manon:
Mijn set heb ik met 3 bollen grijs en 3 bollen zwart Royal van de Zeeman
gehaakt, dus 600 gram nodig. Omdat mijn sjaal vrij groot uitviel, heb ik
maar 20 toeren gehaakt. Ik kan de sjaal drie keer om, dus deze is toch
echt heel breed geworden.

Wendy:
Enkeldraads met haaknaald 6 gehaakt met zwart en
verloopgaren, de sjaal past 2x om mijn nek, maar de muts
is erg klein uitgevallen. Bijna een kindermaat. In afwachting
van een bestelling garen, ga ik deze nog wel een keer
dubbeldraads haken.
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