Lizzy colsjaal van MbyMoon
Ontwerp van MbyMoon
Materiaal:
Sparkly Cake van de Action heb ik gebruikt, dat is 150
gram per bol, looplengte 375 meter voor haaknaald
5-5,5.
600 gram garen (dus 4 bollen, van iedere kleur 2
bollen) had ik voor deze colsjaal nodig.
Haaknaald 6
Vanaf pagina 3 vind je de resultaten en tips van mijn
testhaaksters Manon, Marion (2 resultaten), Linda,
Vera, Nadine, Glenda en Hilde
Steken die je gebruikt:
Lossen
Halve vasten
Halve stokjes
Stokjes
De Featherstitch haak je zo:
https://www.youtube.com/watch?v=Vm5PLtODZJs

Werkwijze:
Stekenverhouding met haaknaald 6:
De Featherstitch haak je over 2 steken.
10 steken (dus 5 Featherstitch steken) en 7 toeren maakt
ongeveer 10x10 cm.
Haak altijd eerst een proeflapje!
Deze colsjaal is heerlijk dik, de Featherstitch vraagt veel meters
garen en is echt een hele dikke volle steek, deze sjaal vouw je
ook nog een keer om, waardoor dit echt superwarm draagt.
En mocht de wind echt flink om je oren waaien, dan kun je het
omgeslagen deel ook over je hoofd doen, de colsjaal is er groot
genoeg voor.
Haak met wit 82 lossen, sluit deze ketting lossen met een halve
vaste in de 1e losse, zorg ervoor dat de ketting niet gedraaid zit.
Dit begin is anders dan in het filmpje, dit maakt ook een andere
rand straks.
Toer 1 (wit): 2 keerlossen, 1 losse, 1 half stokje, 1 losse, 1 half
stokje, herhaal dit tot het einde van de toer en sluit met een
halve vaste in de 2e keerlosse.
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Toer 2 (grijs): Je haakt de Featherstitch, maar omdat het begin van je werk anders is, haal je de 2e
lus op uit de lossen van de beginketting, dit moet je wel even met beleid doen en goed opletten dat
je deze ruim genoeg pakt, zodat je werk recht blijft.
Toer 3 t/m 38 haak je de Featherstitch zoals in het filmpje te
zien is, sluit elke toer met een halve vaste en keer daarna je
werk. Elke toer wissel je van kleur, als je dat goed aanpakt, zie
je in het eindresultaat niet dat je elke toer van kleur wisselt.
Als je dat (wisselen van kleur) goed doet, heeft deze colsjaal
geen duidelijke binnen- of buitenzijde, beide zijdes zien er gelijk
uit.
Dan ga je nog een rand haken, toer 38 heb je in grijs gehaakt,
dus de rand wordt ook grijs.
Mocht je liever begin en het einde in dezelfde kleur willen
hebben, haak dan gewoon nog 1 toer in wit en vervolgens de
rand ook met wit garen.
Haak 2 keerlossen, vervolgens in elk boogje 5 halve stokjes en
om elk cluster van de Featherstitch een reliëfstokje. Wissel bij
elk cluster af via voor- of achterzijde, dat laat je rand straks
zacht golven. Sluit de toer in de 2e keerlossen van het begin.
Herhaal deze rand ook op de beginlossen van je werk, maar
dan met wit garen.
Werk nog eventueel allle draadjes weg en je kunt heerlijk warm
met jouw Lizzy colsjaal de deur uit de winterkou trotseren!
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Naam tester: Manon
Merk garen: Royal
Materiaal: 100% acryl
Bestemd voor haaknaald: 4-5
Meters en gewicht per bol: 100gr/241m
Hoeveel bollen gebruikt: 2 bollen
Haaknaald: 6

Naam tester: Marion
Merk garen: Sparkly Cake van de Action, per bol
375m/150gr voor haaknaald 5-5.5
Printed Ombre Cake van de Action, per cake 150
gram/ 315 meter voor haaknaald 4,5-5,5.
Hoeveel bollen gebruikt: 2 Sparkly en 1 Ombre
Haaknaald: 8

Naam tester: Marion
Merk garen: Sparkly Cake van de Action
Materiaal: 82%acrylic/18%polyester
Bestemd voor haaknaald: 5-5.5
Meters en gewicht per bol: 375m/150gr
Hoeveel bollen gebruikt: van elke kleur 1
Haaknaald: 6
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Naam tester: Linda
Merk garen: Isaac Mizraht Craft
Materiaal: 90%acryl/5%polyamide/5%metallic
Bestemd voor haaknaald: 5
Meters en gewicht per bol: 100gr/300m
Hoeveel bollen gebruikt: 2 bollen
Haaknaald: 6

Naam tester: Vera
Merk garen: schachenmayer northern worsted
Matriaal 100 % acryl
Bestemd voor haaknld 4,5
Meters gewicht per bol: 100gr/210m
Hoeveel bollen gebruikt: 3 bollen
Haaknaald: 6
Tips: aan het begin van de toer een staand stokje
maken in plaats van lossen

Naam tester: Nadine
Merk garen: Veritas Glam
Materiaal:
12%mohair/18%polyamide/41%acryl/6%superwash
wool/23%glitter
Bestemd voor haaknaald:6-7
Meters en gewicht per bol:50 gr 192 meters
Hoeveel bollen gebruikt: 3
Haaknaald: 6,5
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Naam tester: Glenda
Merk garen: Saskia en Bianca (verloopgaren)
Materiaal: 100% acryl
Bestemd voor haaknaald: 4/4,5
Meters en gewicht per bol: 240m/100gr
Hoeveel bollen gebruikt: precies 2
Haaknaald: 6
Tips: ik heb al hakend halve stokjes opgezet omdat
ik bij een losse ketting op de een of andere manier
altijd draai

Merk garen: Sparkly Cake van de Action
Materiaal: 82%acrylic/18%polyester
Bestemd voor haaknaald: 5-5.5
Meters en gewicht per bol: 375m/150gr
Hoeveel bollen gebruikt: 2
Haaknaald: 5
Tips: let goed op bij het sluiten van elke toer dat je
recht blijft en geen extra steek maak.
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