
Addy pocketsjaal MbyMoon
Ontwerp van MbyMoon

Materiaal:
Voor deze sjaal heb ik 6 bollen Medium (100% acryl) van de
Action gebruikt, vergelijkbaar met Saskia van Wibra of Royal
van Zeeman. In totaal 601 gram.
100 gram per bol, looplengte 238 meter voor haaknaald 4-5
Haaknaald 8
1 steekmarkeerder
5 knopen
En op pagina 3 vind je de foto’s, notities en tips van mijn
testhaaksters Eva, Marouscha en Miranda terug om met wat
aanpassingen en veranderingen de juiste sjaal voor jezelf (of
voor een ander) te haken.

Steken die je gebruikt:
Lossen
Stokjes
De Trinity-steek:
https://www.youtube.com/watch?v=r2Hk4IghcBc
Zigzag puffstitch:
https://m.youtube.com/watch?v=yFceklY4LF0

Werkwijze:
Lees het patroon eerst helemaal een keer door, zodat je niets gemist hebt
als je gaat haken. Je haakt alles dubbeldraads van boven naar beneden.
Het begint bovenaan met de capuchon, daarna haak je alles aan 1 stuk
door, je splitst het werk achter in je nek in het midden in 2 aparte delen.
Vervolgens de zijkanten van de zakken dichtnaaien en nog aan 2 zijdes
een rand met de zigzag puffstitch afwerken.
Stekenverhouding (met haaknaald 8) met de Trinitysteek is 11 steken en 8
toeren maakt ongeveer 10x10 cm. Haak altijd een proeflapje!
En kijk goed naar de foto’s die in het patroon opgenomen zijn voor extra duidelijkheid.

Begin met 29 lossen (alles dubbeldraads!)
Toer 1: begin direct met de Trinitysteek door de lus op je naald extra
groot te maken en de 1e lus van de Trinitysteek in de 1e losse op te
halen, haak verder tot de laatste losse. Hier moet je even creatief
zijn, want je moet de bocht om om aan de andere kant van de
ketting beginlossen verder te haken met deTrinitysteek. Je haalt op
dit punt meer lussen in dezelfde steken op, wel wat van afhankelijk
hoe jouw hand van haken is  —> De linkerfoto is binnenzijde,
rechterfoto is buitenzijde.
Je eindigt deze toer met in totaal 58 steken, dat zijn 29 Trinitysteken
(die per Trinitysteek gaat over 2 haaksteken).
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Toer 2 t/m 25: Elke toer weer de Trinitysteek. Bij het keren, dus aan het
begin van de toer, haal je eerst weer een grotere lus op en de 1e lus van
de steek, haal je dus in dezelfde steek op.
Tel tot het midden van toer 25, zet daar een steekmarkeerder vast. Vanaf
hier splits je jouw werk in 2 gelijke delen.
Toer 26: haak weer verder met de Trinitysteek, stop deze toer bij de
steekmarkeerder en keer je werk.
Toer 27 t/m 72: verder haken met de Trinitysteek, hecht je draad af.
Bevestig een nieuwe dubbele draad bij de steekmarkeerder en haak
opnieuw toer 26 t/m 72. Dit is het 2e deel van de sjaal. Hecht de draad
weer af.

Leg de sjaal zo neer, dat je de goede zijde naar boven hebt. Tel van beide
zijdes 32 toeren terug en vouw het onderste deel omhoog. Plooi de
bovenste rand nogmaals om naar de goede zijde. Dit vormt de zakken (aan
de goede/buitenzijde), naai ze aan beide zijdes dicht.
Bij mij meet het 116cm vanaf het midden/de splitsing tot onder aan de
zakken, dat is voor mij een prettige lengte om mijn handen in de zakken te
kunnen stoppen.

Nu ga je een mooie rand langs de sjaal haken. Aan beide zijdes haak je
een rand, let wel goed op dat je dit aan de goede zijde doet, dat is het
mooiste.
Bevestig opnieuw een dubbele draad aan de punt die ontstaan is (met het
vouwen/plooien van de zakken) en haak een rand met de Zigzag puffstich,
hecht de draad af. Herhaal dit vanuit de andere punt.
Bevestig de knopen op de klep van de zak, haal de draad door je hele werk
(dus 3 delen van het vouwen) heen, dat zorgt ervoor dat de zak niet teveel
open gaat staan tijdens het dragen.
Omdat ik een spitse punt van de capuchon tijdens het
dragen niet zo mooi vind, heb ik de punt ook met een
knoop vastgezet.
Nog even alle draadjes netjes wegwerken en je kun je
heerlijk warme pocketsjaal al
gaan dragen!
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Naam tester: Vera
Merk garen: Double Knitting
Materiaal: 50%wol/50%acryl
Bestemd voor haaknaald: 4
Meters en gewicht per bol: 50m/25gr
Hoeveel bollen gebruikt: 26 bolletjes
Haaknaald: 8
Tips: het proeflapje zeker haken, tussendoor passen en
kijken of de lengte klopt anders gewoon meer toeren
haken tot de gewenste lengte

Naam tester: Vera
Merk garen: Rachel van Zeeman
Materiaal: 72%acryl/18%wol/10%pa
Bestemd voor haaknaald: 7-8
Meters en gewicht per bol: 250m/100gr
Hoeveel bollen gebruikt: 3
Haaknaald: 8
Tips: tussendoor meten

Naam tester: Vera
Merk garen en hoeveelheid gebruikt: onbekend (is een
uitgehaald vestje geweest)
Haaknaald: 8
Tips: Ik heb bij dit veelkleurige garen voor een andere
rand gekozen.
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Naam tester: Marouscha
Merk garen: Medium van Action en verloopgaren
Materiaal: 100%acryl
Bestemd voor haaknaald: zwart 4 -5 verloop 3,5-4,5
Meters en gewicht per bol:
Hoeveel bollen gebruikt: 2 bollen zwart en 1 bol
verloopgaren
Haaknaald: 8
Tips: nadat het teststukje goed op maat is, meet dan
tijdens het haken van de pocketsjaal nog een keer.
Aangezien het begin voor mij wat lastig was, ben ik
ongemerkt veel te strak verder gaan haken. Daardoor is
de pocketsjaal kleiner/korter uitgevallen is dan de
bedoeling was. Maar mijn dochter heeft er in ieder
geval plezier van!

Naam tester: Miranda
Merk garen: Tweed van Zeeman (ecru)

Siësta van HEMA (bruin gemeleerd)
Materiaal: Tweed: 25%wol/68%acryl/7%viscose

Siësta: 60%acryl/40%polyamide
Bestemd voor haaknaald: 4-4,5 en 5-5,5
Meters en gewicht per bol: 240m/100gr en 70m/50gr
Hoeveel bollen gebruikt: 3 en 9
Haaknaald: 8
Tips: Ik heb garen van heel vroeger gebruikt, dus deze
is niet meer verkrijgbaar. Haak niet te vast, liever wat
losser of kies een grotere haaknaald. Let goed op de
1e steek elke toer, maak het niet moeilijker dan dat
het is.
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