Peyton 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.
82% acryl / 18% polyester
430 gram garen (dus bijna 3 bollen) had ik voor deze
colsjaal nodig.
Haaknaald 6
Steken die je gebruikt:
Lossen
Vasten
Halve vasten
De Trinity-steek:
https://www.youtube.com/watch?v=r2Hk4IghcBc
Hieronder heb ik mijn uitleg staan, met fotootjes erbij. Het enige dat ik anders doe, is het begin en het
eind, waardoor mijn steek iets hoger uitvalt.
De steek die ik gebruikt heb, heet de Trinity-steek. In het fimpje wordt deze voorgedaan, maar in mijn
patroon haak je het begin en het einde iets anders.
Het lijkt op de ster-steek, maar dat is het niet.
Je haakt het volgens deze uitleg:
Hoogte half stokje. Haal over 3 steken een lus op, sla de draad om, haal deze door de 4 lussen op je
naald, dan 1 losse. Haal weer die 3 lussen op, maar de 1e haal je op uit de laatste steek/lus van de
vorige 3 steken/lussen. Daardoor gaat de steek over 2 steken.
En je keert bij deze steek, beide zijdes zijn gelijk. De toer terug wel even goed opletten dat je op de
juiste plek begint, want als je dat niet doet, ontstaat er geen ster. Bij mij was de bovenkant van de
stersteek (van de vorige toer) met 1 kleine-1 grote-1 kleine V. De 1e lus (van de 3) moet je echt op
zo’n kleine V ophalen, de 2e in de grote V en de laatste lus haal je op uit de kleine V.

Op de laatste pagina staat het resultaat van Cindy, zij heeft de steek per ongeluk anders gehaakt,
waardoor je geen ster-effect krijgt. Dat ziet er ook leuk uit, maar het is niet de Trinity-steek. Het gaat
dan vooral mis met hoe je de toer begint, deze steek moet je ALTIJD in een kleine V beginnen.
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Werkwijze:
Stekenverhouding met haaknaald 6:
De Trinity-steek gaan over 2 steken.
11 steken (dus 5,5 Trinity-steek en 7 toeren maakt ongeveer 10x10 cm.
Let op, ik haak heel los, dus jouw resultaat kan echt anders worden, uit de
tips van mijn testhaaksters werd dat ook al duidelijk.
Haak altijd eerst een proeflapje!
Deze colsjaal heeft een punt aan de voorzijde, perfect voor een jas (zoals
mijn nieuwe jas) die aan de voorzijde laag sluit. Je hebt geen groot stuk
sjaal weg te proppen en er zit toch een heerlijk warme opvulling in de
opening.
Haak 80 lossen, sluit deze ketting lossen met een halve vaste in de 1e
losse, zorg ervoor dat de ketting niet gedraaid zit.
Toer 1 t/m 40 haak je de Trinity-steek zoals hierboven omschreven, sluit
elke toer met een halve vaste en keer daarna je werk.
Nu ga je de punt vormen.
Toer 41: Haak de Trinity-steek tot en met steek 34.
Toer 42 t/m 55: Haak gewoon verder met de Trinity-steek, keer na elke toer, maar minder aan
weerszijde bij elke toer 1 steek. Dus per toer minder je 2 steken.
Toer 56: je hebt nog 4 steken over, deze haak je met 1 vaste alle 4 samen.
Deze steek geeft geen duidelijk goede zijde, beide zijdes zien er gelijk uit. Kies daarom een goede
zijde voor de buitenkant, dan kun je het met de tassel en de rand op de mooiste manier afwerken op
die door jou gekozen zijde.
Maak een tassel als volgt: Knip ongeveer 13 tot 15 draden van 30 cm. Vouw
dubbel en haal ze op het midden allemaal een stukje door de vaste
waarmee je de 4 laatste steken samen gehaakt bent, haal vervolgens de
uiteinden door deze lussen en trek het geheel regelmatig aan. Let even op
dat je dat op zijn mooist doet, zodat het netjes afgewerkt is aan jouw
gekozen buitenzijde. Knip eventueel de draadjes aan de onderzijde gelijk af.
Mijn gebruikte garen rafelt erg snel, ik heb de uiteinden met een aansteker
iets verhit, waardoor ze een beetje smolten en niet meer rafelen. (wees hier
heel voorzichtig mee!)
Dan ga je op de beginlossen nog een mooie rand als afwerking haken, let
ook even op, je slaat een deel van de col om, haak de rand dus aan de
juiste mooiste kant: bevestig een draad op de beginlosse, haak een toer
vasten door in elk boogje 2 vasten te haken. Sluit met een halve vaste in de
1e vaste. Niet keren, haak vervolgens nog een toer vasten in de achterste
lus.
Dit geeft aan 1 zijde een mooiere afwerking, haak het dus op jouw gekozen goede kant.
Werk nog eventueel allle draadjes weg en je kunt heerlijk warm met jouw Peyton colsjaal naar buiten!
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Naam tester: Manon
Merk garen: Royal
Materiaal: 100% acryl
Bestemd voor haaknaald: 4-5
Meters en gewicht per bol: 241m/100gr
Hoeveel bollen gebruikt: 1 en een beetje
Haaknaald: 6
Tips: geen tips

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: 1
Haaknaald: 8
Tips: ik haak veel strakker dan Moon. Zelfs met naald 8
kleiner en minder garen gebruikt.

Naam tester: Wilma
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: 1
Haaknaald: 8
Tips: als je strak haakt dan grotere naald nemen. Met
naald 6 werd het bij mij zo'n 10cm kleiner en geschikt voor
kids vanaf ongeveer 10 jaar.
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Naam tester: Linda
Merk garen: Promo bol
Materiaal: 100% acryl
Bestemd voor haaknaald: 4-4.5
Meters en gewicht per bol: 650m/300gr
Hoeveel bollen gebruikt: nog geen halve bol
Haaknaald: 6
Tips: geen tips

Naam tester: Odette
Merk garen: Hoooked Wavy Blends
Materiaal: 80% gerecycled katoen met 20% andere
gerecyclede vezels
Bestemd voor haaknaald: 6
Meters en gewicht per bol: 260m/250gr
Hoeveel bollen gebruikt: 1,5 bol
Haaknaald: 6
Tips: hoewel het garen zacht aanvoelde werd het stug met
haken. Let goed op je aantal steken.

Naam tester: Nadine
Merk garen: Royal
Materiaal: 100% acryl
Bestemd voor haaknaald: 4/5
Meters en gewicht per bol: 241m/100g
Hoeveel bollen gebruikt: 1 en een beetje
Haaknaald: 6
Tips: Ik heb geen flosje eraan gemaakt. Omdat deze veel
kans heeft om tussen de rits van mijn jas te eindigen. En
geminderd tot 1 steek.
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Tester: Cindy
Merkgaren: Stylecraft Special Double Knit
Materiaal: 100% acryl
Bestemd voor haaknaald: 4
Meters en gewicht per bol: 295m/100g
Haaknaald: 6
Aantal bollen: iets meer dan 1 bol
Tips: een proeflapje maken voor het bepalen van haaknaald
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