
Skylar sjaal/omslagdoek
MbyMoon
Ontwerp van MbyMoon

Materiaal:
750 gram garen heb ik gebruikt, 5 bollen
Mohairy Yarn van de Action.
150 gram per bol, looplengte 570 meter voor
haaknaald 4,5
55%acryl / 30%nylon / 10%wol / 5%mohair
Haaknaald 8 + 6
Mijn sjaal is 235x100cm geworden, door
met haaknaald 8 te haken, krijg je een
heerlijk luchtig én soepel effect.

Steken die je gebruikt:
Lossen
Halve stokjes
Vaste
Halve vaste
Uitleg van de Sterrensteek, deze haak je
over 2 toeren:
https://www.youtube.com/watch?v=a90EH069KRI

Werkwijze:
Let op, bovenstaand filmpje laat een stersteek van 5
opgehaalde lussen zien, maar bij deze sjaal heb ik telkens 4
lussen per ster opgehaald. Dat houdt in dat de breedte van
mijn stersteek over 2 steken gaat. Ik begin met 80 lossen,
dus ik heb 40 sterren per toer.
Test even of je met jouw haakhand ook een vergelijkbaar los en
soepel effect krijgt, met dit garen dubbeldraads en haaknaald 8
(de sterrensteek gaat over 2 toeren) heb ik met 6 a 7 toeren
(hoogte van 3,5 ster) en 10 steken (breedte van 5 sterren)
ongeveer 10x10cm verkregen.

Haak dubbeldraads 80 lossen met haaknaald 8.
Toer 1: 2 keerlossen, rest van de toer halve stokjes.
Toer 2: 2 keerlossen, haak verder met deel 1 van de
Sterrensteek. (4 lussen ipv 5!)
Toer 3: 2 keerlossen, haak deel 2 van de Sterrensteek.
Toer 4 t/m 121: herhaal telkens toer 2+3. Knip de draden niet af,
maar haal deze (met een eventueel restant van de bollen) door
de lus heen, zodat je de laatste steek fixeert.
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Nu ga je een afwerkrand om jouw sjaal haken, dat doe je met haaknaald 6.
Niet keren, maar meteen door, langs de lange zijde haak je in elk ‘oogje’
van een ster 5 vasten, daardoor krijg je een geschulpte rand. (zie bij 1 op
de foto)
Op de hoek haak je weer 5 vasten, dan ga je door naar de korte zijde.
Langs de korte zijde van jouw sjaal haak je tussen de setjes van 2 halve
stokjes om en om eerst 5 vasten, dan 2 steken overslaan, haak 1 vaste
tussen de setjes, weer 2 steken overslaan en weer 5 vasten er tussen
haken. (zie bij 2 op de foto)
Haak zo helemaal naar de volgende hoek, haak daar weer 5 vasten en
vervolgens weer langs de lange zijde tussen 2 ‘ruggen’ van de sterren,
daar ga je weer 5 vasten haken. (zie bij 3 op de foto)
Op de volgende hoek weer 5 vasten en dan weer langs de korte zijde
tussen de setjes van 2 halve stokjes haken, om en om eerst 5 vasten, dan
2 steken overslaan, haak 1 vaste tussen de setjes, weer 2 steken
overslaan en weer 5 vasten er tussen haken. (zie bij 2 op de foto)
Haak zo helemaal naar de laatste hoek, daar weer 5 vasten haken, nog
een halve vaste in de 1e steek van de rand en dan de 2 draden afhechten.

Werk eventueel de laatste draadjes nog weg en jouw heerlijk royale Skylar
sjaal is klaar voor gebruik, heerlijk om te slaan tijdens de koude dagen van
deze winter!
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