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Haaknaald 6
Ongeveer 327 meter garen. Afmetingen 132cm
breed, 50cm vanaf punt, 84cm langs zijkant.
Afkortingen:
STK- stokje
V- Vaste
HV- Halve vaste
L- Losse

Fortune's sjaaltje werd geïnspireerd door de hoek tot hoek steek, ook bekend als de corner to corner.
Maar natuurlijk moest ik mijn eigen draai er aan geven, het creëren van een soort kanten doek , meer
open, mooi zomers patroon.
Toer 1: 6 Losse, 1 Stokje in de 4e Losse van de naald, 1 Losse, 1 Losse overslaan (en in de laatste losse
van 6 ) 1 Stokje, keren. (1e Blokje)
Toer 2 : 6 Losse, 1 stokje in de 4e Losse van de naald, 1 Losse, 1 Losse overslaan en in de laatste Losse
weer 1 Stokje, HV in het eerste blokje. Nu ga je op het 1e blokje verder met 3 Losse, 1 Stokje, 1 losse,
1 Stokje . Keren (2 blokjes op de 1e)
Toer 3: 6 Losse, 1 stokje in de 4e Losse van de naald, 1 Losse, 1 Losse overslaan en in de laatste Losse
weer 1 Stokje, *HV in het blokje van toer 2, 3 Losse, 1 Stokje, 1 Losse, 1 Stokje * herhaal dit tot dat je
3 blokjes hebt .
Toer 4 en alle andere toeren : Herhaal Rij 3, iedere toer komt er 1 blok bij, tot een aantal van 40
blokken. Vind je de sjaal nog niet groot genoeg haak dan door tot de gewenste lengte!
Afsluitende toer : 4 Losse, Vaste in de 2e losse van de naald, 1 Losse, sla 1 Losse over, Vaste in de
laatste losse, en *1 Halve Vaste in het volgende blokje, 1 Losse, 1 Vaste, 1 Losse, 1 Stokje . * herhaal
tot eind en niet keren. Ga verder met de afwerkrand.

Afwerkrand toer 1: Werk langs de zijkanten. 1 Losse, 2 Vasten in elk blok , op de punt gebruik je 3
Vasten. Totaal krijg je dan 165 steken, 82 per kant en 1 extra in de punt. Keren
Toer 2: 2 Losse, (STK, 3 L, STK ) in de eerste Vaste, 2 V overslaan, *(STK, 2L, STK) in de volgende
v, *herhaal 27 keer, 1 V overslaan, (STK, 2 L, STK) in 1 V, 1V overslaan, ( STK, 2L, STK) in 1 v, 2 V
overslaan, *(STK, 2 L, STK) in 1 V, *herhaal 26 keer, 2 V overslaan, (STK, 3L, STK) in de laatste V.
totaal 57 V Keren.
Toer 3: 2 Losse, STK in eerste V , (2 STK, 2 L ) in volgende lossenboog,56 keer , 5 STK in de
lossenboog van de punt, 2 L, (2 STK, 2 L) in de volgende lossenboog, 56 keer, STK in de laatste V. 119
STK . Keren
Toer 4: 1 L, HV in de 2e V, 3 L, HV in de volgende V, *( 2 L, HV in volgende V, 3L, HV in volgende
V)
*Herhaal 56 keer. HV in de volgende V, 3 L, HV in volgende V, (HV, 3L, HV ) in de volgende V, HV in
volgende V *( 2L, HV in volgende V, 3 L, HV in volgende V) *Herhaal 57 keer, HV in de laaste V
hecht af en werk draad weg.

Blok je omslagdoek voor een mooi open effect!
Geschreven patroon copyright Tamara Kelly 2015 , alle rechten voorbehouden . Gelieve niet
overnemen of repost dit patroon , maar doe link naar de URL van waaruit u deze PDF gedownload om
dit patroon met anderen te delen .
U bent van harte welkom om items te koop te maken van dit patroon . Bedankt aan Knit Picks voor het
verstrekken van het garen voor dit patroon !

