Artfully Simple Infinity Scarf
(Nederlandse vertaling door Tertia Mulder, van de blog http://terraysleven.blogspot.nl )

De “Artfully Simple Infinity Scarf” is een super makkelijk patroon en je kunt hem op
vele manieren dragen. De afgewerkte sjaal is ongeveer 1.25 tot 1.50 meter lang en
draait en krult vanzelf, perfect om als een dubbel geslagen col te dragen, of languit als
een soort van ketting, of bij elkaar gebonden. Het kan allemaal zoals jij het wilt. De
fraaie knoopsluiting is optioneel en de instructie hoe je deze moet maken wordt ook
beschreven.

De “Artfully Simple Infinity Scarf” is een geweldig project om van één grote bol garen
te maken. Het is geschikt om van dik of dun garen te maken, alsmede garens met een
lang kleurverloop. Het kan eigenlijk met elke maat haaknaald en soort garen gemaakt
worden. Het is een kwestie van gewoon beginnen met haken net zolang tot de gewenste
lengte is bereikt. Let er wel op dat het patroon een veelvoud van 7 steken plus 5 heeft..
Het soort garen maakt uiteindelijk dat met dit patroon elke sjaal uniek zal worden.

Benodigdheden:


Haaknaald 6.5



Haaknaald 5.5 (Optioneel, alleen nodig om de knoopsluiting te maken)



280 yards/ ongeveer 256 meter garen



Optioneel: een knoop van 30-35mm doorsnede



OPMERKING: Dit patroon wordt in een spiraal gehaakt, er is geen einde aan een
toer, je haakt dus gewoon door.



Er zijn 2 (Engelstalige) video tutorials.
De eerste video tutorial gaat over de basis, hoe deze sjaal gehaakt wordt. Het
laat zien hoe je moet beginnen aan de sjaal.
https://www.youtube.com/watch?v=lhRzt9T_-wY
De tweede video tutorial laat zien hoe je de knoopsluiting moet maken.
https://www.youtube.com/watch?v=3rsvIwejXrw

Enkele tips om het haken gemakkelijk te houden tijdens het
maken van deze sjaal.
Wanneer de lossenketting gaat draaien, kan je de ketting ietsjes uitrekken zodat de
krul eruit gaat. Maar mocht er toch een draaiing in zijn gekomen, nadat je de
lossenketting gesloten hebt, niet druk over maken. Een paar draaiingen zijn niet erg.
Wanneer je de eerste toer hebt gehaakt en je komt tot de conclusie dat je
lossenketting niet klopt met het aantal lossen wat je nodig zou moeten hebben….doe
alsof het wel klopt en volg het patroon volgens beschrijving, het gaat goed komen!
Wanneer je erachter komt dat je in de vorige toer een steek vergeten bent, ga je
gewoon door. Het patroon is zo dat een foutje niet opvalt.
Wanneer je garen op raakt/is voordat je alle toeren hebt gehaakt…dan stop je omdat
het garen op is…dat is geen probleem met dit patroon. (houdt wel rekening dat je nog
een klein stukje garen overhoudt om eventueel de knoopsluiting te kunnen maken) Je
werkt de sjaal af zoals verderop beschreven staat.

Hierbij een diagram om een overzicht te krijgen hoe de steken
gehaakt worden

Deze diagram geeft aan dat er in een spiraal gehaakt wordt. Alle toeren worden van
rechts naar links gelezen.
Ch = een losse, sc = een vaste, dc = stokje

Laten we beginnen:
Haak met haaknaald 5.5 een ketting van 215 lossen.
Toer 1: Haak een vaste in de eerste losse, hiermee sluit je de lossenketting tot een
ronde ketting.
Stokje in de volgende steek, * 5 lossen, sla 5 steken over en haak een stokje in de
volgende 2 steken. Herhaal vanaf * tot bijna het einde van je ronde ketting, je hebt nog
5 steken over.
Toer 2: Haak 5 lossen, sla de laatste 5 steken en de eerste vaste van toer 1 over, haak
een stokje in de eerste stokje van toer 1. Dan één stokje om de 5 lossen. * Haak 5
lossen, sla het eerste stokje over en haak 1 stokje in het volgende stokje en één stokje
om de 5 lossen. Herhaal vanaf * tot je helemaal rond bent gegaan.
Toer 3- 20 Blijf je doorgaan met haken van 5 lossen, 1 stokje overslaan, stokje in het
volgende stokje en één stokje om de 5 lossen. Je haakt dus rondom in een spiraal. Je
werkt ziet eruit zoals onderstaande foto. Stop wanneer je 20 toeren of meer hebt
gehaakt of wanneer (bijna) je garen op is. Je eindigt met 5 lossen, sla het eerste stokje
over en haak een vaste in het volgende stokje. Hecht (onzichtbaar) af in de volgende
losse. Werk de losse draadjes weg.

Beschrijving voor de knoopsluiting (optioneel)
Wanneer je de video tutorial van de knoopsluiting gaat kijken kan je tegelijkertijd mee
haken. Het wordt onwijs goed voorgedaan en uitgelegd.



Haal het draad d.m.v. een stop-of maasnaald door de oogjes van je knoop.
Gebruik haaknaald 5.5 en haak een lossenketting van ongeveer 45cm.



Schuif de knoop zo dichtmogelijk naar je haaknaald, maak een halve vaste in de
2e losse vanaf je haaknaald. Door deze handeling zit je knoop nu vast aan de
lossenketting. Haak nu met halve vasten terug in je lossenketting tot ongeveer 15
cm of net zolang totdat dit gedeelte lang genoeg is om rond de sjaal te passen
(een beetje met spanning mag, niet te los in ieder geval)



Haak 8 lossen of genoeg voor een lus die goed past om je knoop door heen te
halen. Halve vaste in de losse waar de laatste halve vaste in ging (de lus wordt nu
als het ware gefixeerd) halve vasten in de volgende 2 lossen.



Haak nu net zoveel lossen als de resterende lengte van de lossenketting. (dat is
overgebleven) Dat zal ongeveer 30 cm zijn. Knip het garen af en werk de
draadjes aan het uiteinde weg.



De knoop bevestig je als volgt: Haal de dikke lus rondom de sjaal naar voren. Haal
de knoop door de lus en friemel de knoop zo dat hij mooi zit.
Klaar is je “Artfully Simply Infinity Scarf”
Veel plezier met dragen.

