
Audrey sjaal MbyMoon
Ontwerp van MbyMoon

Materiaal:
Voor deze sjaal heb ik 5 verschillende kleuren Medium
(100% acryl) van de Action gebruikt, vergelijkbaar met
Saskia van de Wibra of Royal van de Zeeman. In totaal 475
gram, maar niet van elke kleur evenveel, dus als je dezelfde
kleurverdeling neemt, haal dan van kleur 1 zeker 2 bollen in
huis.
100 gram per bol, looplengte 238 meter voor haknaald 4-5.
Haaknaald 5.
En op pagina 4+5 vind je de foto’s, notities en tips van mijn
testhaaksters Inge, Vera, Linda, Manon en Miranda terug
om met wat aanpassingen en veranderingen de juiste
perfecte maat voor jezelf (of voor een ander) te haken.

Steken die je gebruikt:
Lossen
Halve vasten
Vasten
Stokjes
Reliëfstokjes
Puffstitch, uitleg via onderstaande link:
https://www.youtube.com/watch?v=dSXzWBH2TVM

Kleurverdeling:
1: petrolgroen-> toer 1t/m13 - 27t/m33 - 46 - 48 - 50t/m53 + tassels
2: groen-> toer 14t/m17 - 25+26 - 34t/m37 - 45
3: lichtgroen-> toer 18+19 - 23+24 - 38+39 - 43+44
4: crèmewit-> toer 20 - 22 - 40 - 42 - 47
5: roze-> toer 21 - 41 - 49

Werkwijze:
Vanaf toer 2 begin en eindig je met een puffstitch, dit omdat het de
rand meteen mooier maakt en je achteraf geen afwerkrand meer
hoeft te haken. Ik vermeld deze steek als puff in het patroon.
Meteen ná de begin-puff haak je in elke toer een extra stokje en
vóór de eind-puff haak je een stokje, daarmee meerder je 2 steken
per toer. En in de punt haak je telkens 2x2 extra stokjes, elke toer
meerder je in totaal 6 steken. Je meerder dus op het begin, in het
midden en op het einde (1+2+2+1)
Haak altijd een proeflapje! En kijk goed naar de foto’s die in het
patroon opgenomen zijn voor extra duidelijkheid.

Begin met 4 lossen, sluit als een ring met een halve vaste in de
1e losse.
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Toer 1: 3 keerlossen en dan 3 stokjes in de ring van 4 lossen, 2 lossen, dan nog 4 stokjes in de ring.
Toer 2: 1 puff+1 stokje, op elk stokje van de vorige toer 1 stokje, dan in de punt 2 stokjes in het boogje
van 2 lossen van de vorige toer, 2 lossen en weer 2 stokjes in hetzelfde
boogje, weer verder met op elk stokje weer een stokje en eidigen met +1
stokje en 1 puff.
Toer 3: 1 puff+1 stokje, om elk stokje van de vorige toer 1 reliefstokje via
voorzijde, dan in de punt 2 stokjes in het boogje van 2 lossen van de vorige
toer, 2 lossen en weer 2 stokjes in hetzelfde boogje, weer verder met om elk
stokje van de vorige toer 1 reliefstokje via voorzijde en eidigen met +1 stokje
en 1 puff.
Toer 4-6-8-10: herhaal toer 2.
Toer 5-7-9: herhaal toer 3.
Toer 11: je begint weer met 1 puff+1stokje, dan 1 losse, steek overslaan en
weer 1 puff en 1 losse, haak zo verder tot de punt, daar haak je weer 2
stokjes in het boogje van 2 lossen van de vorige toer, 2 lossen en weer 2
stokjes in hetzelfde boogje, weer verder met 1 losse, steek overslaan en
weer 1 puff en 1 losse en eidigen met +1 stokje en 1 puff.
Toer 12: 1 puff+1 stokje, haak in elke opening (tussen de puffstitch van de
vorige toer) 2 stokjes, haak zo verder tot de punt, daar haak je weer 2
stokjes in het boogje van 2 lossen van de vorige toer, 2 lossen en weer 2
stokjes in hetzelfde boogje, weer verder met in elke opening 2 stokjes en
eidigen met +1 stokje en 1 puff.
Toer 13: herhaal toer 3.
Toer 14: herhaal toer 2.
Toer 15: herhaal toer 3.
Toer 16: herhaal toer 2.
Toer 17: herhaal toer 11.
Toer 18: herhaal toer 12.
Toer 19: herhaal toer 3.
Toer 20: herhaal toer 2.
Toer 21 t/m 30: herhaal toer 11 t/m 20.
Toer 31 t/m 40: herhaal toer 11 t/m 20.
Toer 41: herhaal toer 11.
Toer 42: herhaal toer 12.
Toer 43: herhaal toer 3.
Toer 44: herhaal toer 2.
Toer 45: bevestig een nieuwe draad aan het begin van toer 44 (bij het 1e
stokje, voorbij de puff dus) en haak de gehele toer reliefvasten via voorzijde,
sluit met een halve vaste. Je meerdert deze toer niet, je haakt op de punt
alleen de 2 lossen.
Toer 46: 1 puff+1 stokje, onder de V (bovenzijde van het stokje uit de vorige
toer) zit een 3e lus, die nu goed zichtbaar is. Haak op dat 3e lusje van de
stokjes uit toer 44 een stokje, dan in de punt 2 stokjes in het boogje van 2
lossen van de vorige toer, 2 lossen en weer 2 stokjes in hetzelfde boogje,
weer verder met op elk 3e lusje van de stokjes uit toer 44 een stokje, en
eidigen met +1 stokje en 1 puff. Zo ontstaat er een extra ribbel (aan de
goede zijde van je werk) in een andere kleur.
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Toer 47: bevestig een nieuwe draad aan het eind van toer 46 (bij het 1e stokje, voorbij de puff dus) en
haak de gehele toer reliefvasten via voorzijde, sluit met een halve vaste. Je meerdert deze toer niet,
haakt op de punt alleen de 2 lossen.
Toer 48: herhaal toer 2.
Toer 49: bevestig een nieuwe draad aan het begin van toer 48 (bij het 1e
stokje, voorbij de puff dus)  en haak de gehele toer reliefvasten via
voorzijde, sluit met een halve vaste. Je meerdert deze toer niet, je haakt op
de punt alleen de 2 lossen.
Toer 50: herhaal toer 11.
Toer 51: herhaal toer 12.
Toer 52: herhaal toer 3.
Toer 53: dit wordt de afwerkrand, begin met 1 puff, daarna 3 stokjes, 1
losse, sla 3 steken over, 1 vaste, *1 losse, sla 3 steken over, 3 stokjes in 1
steek, 1 picootje (3 lossen en 1 halve vaste in de 1e losse) weer 3 stokjes in
dezelfde steek waar ook de 3 eerder gehaakte stokjes zitten, 1 losse, 3
steken overslaan, 1 vaste*. Herhaal van * tot * tot bijna bij de punt van de
sjaal. Ik heb 18 puntjes kunnen maken, plus de halve aan het begin (die
direct na de begin-puff)
Bij de punt in het midden heb ik op de 1 na laatste stokje een setje van 3
stokjes-picootje-3 stokjes gehaakt en vervolgens voorbij de punt met 2
lossen, op het 2e stokje ook weer zo’n setje, waardoor ik een rechtere punt
kreeg waar perfect een tassel bevestigd kon worden. Haak verder volgens de
beschrijving van de afwerkrand zoals deze
hierboven staat.

Nog even alle draadjes netjes wegwerken.
Ik heb 3 tassels gemaakt, deze heb ik aan de 3
punten bevestigd, dan mijn knoop er nog op en
deze heerlijke sjaal is af!
Omdat ik mijn knoop zo op de punt heb bevestigd,
kan ik de 2 andere punten daarop vastzetten, bij
harde wind waait mijn sjaal dus nooit scheef.
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Naam tester: Inge
Merk garen: Ufo van de Action
Materiaal: 100% acryl
Bestemd voor haaknaald: 4/4,5
Meters en gewicht per bol: 200gr/459m
Hoeveel bollen gebruikt: 2 bollen en een klein beetje
Haaknaald: 5,5
Tips: Ik heb een halve maat grotere naald genomen,
omdat ik weet dat ik strak haak en wilde hem losjes
hebben. Verder ben ik begonnen met een magische
ring, dat vond ik mooier. Even opletten met de toeren
reliëfvasten, dat je die niet te strak doet, anders gaat
het trekken.

Naam tester: Vera
Merk garen: Saskia van de Wibra
Materiaal: 100% acryl
Bestemd voor haaknaald: 4/4,5
Meters en gewicht per bol: 100gr/240m
Hoeveel bollen gebruikt: 6 bollen
Haaknaald: 6
Tips: ik heb deze sjaal met haaknaald 6 gehaakt,
omdat het wat stug werd en ik hem soepel wilde
hebben. En 6 bollen gebruikt in verband met de
verschillende kleuren, ik heb van de beginkleur 2
bollen gebruikt. Als je deze sjaal in 1 kleur haakt, heb
je een stuk minder garen nodig. Hij haakt heerlijk weg.

Naam tester: Linda
Merk garen: Mohairy Yarn van de Action
Materiaal: 55% acryl/30% nylon/10% wol/5% mohair
Bestemd voor haaknaald: 4,5
Meters en gewicht per bol: 150gr/570m
Hoeveel bollen gebruikt: 1,5 bol donkerbruin, een halve
lichtbruin, het witte was een rest bolletje van een ander
merk
Haaknaald: 5
Tips: heerlijk te haken!!!
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Naam tester: Manon
Merk garen: Royal van de Zeeman
Materiaal: 100% acryl
Bestemd voor haaknaald: 5

Meters en gewicht per bol: 100gr/241m
Hoeveel bollen gebruikt: 4,5 bollen
Haaknaald: 5
Tips: In de eerste toeren in de begin/eind-puff een
steekmarkeerder gebruiken, zodat je de laatste steek
beter ziet. Na een paar toeren gaat dit vanzelf.

Naam tester: Miranda
Merk garen: zwart is Medium van de Action, de
gekleurde bollen zijn van de Blokker
Materiaal: 100% acryl
Bestemd voor haaknaald: zwart 4/5, van de gekleurde
bollen onbekend, komt in dikte goed overeen.
Meters en gewicht per bol: zwart 100gr/238m,
gekleurd 100gr/meters onbekend.
Hoeveel bollen gebruikt: van zwart 4,5 bol, 1 bol
zalm+hardroze en een halve bol van
donkerblauw+groen+zacht roze+tealblue
Haaknaald: 5
Tips: Ik heb het patroon 20 toeren verlengd, omdat ik
de sjaal te dik vond om echt als sjaal te gebruiken. Nu
door de extra toeren, heb ik een warme dikke
omslagdoek.
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