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Het is heerlijk wegduiken in deze ruime en warme herfstshawl. De sjaal is lekker kleurrijk, zacht en heel hip met dit te 
gekke mozaïek patroon. In 5 weken tijd gaan we samen aan de slag met deze mozaïek shawl, waarbij je je niet alleen 
een nieuwe haaktechniek eigen kunt maken, maar ook een heerlijke draagbare sjaal aan je garderobe kunt toevoegen.

Het is de eerste CAL die vanuit Durable wordt georganiseerd en wij werken hiervoor samen met Jolanda Maas. 
Jolanda is op haar twintigste aangestoken met het haakvirus door haar moeder. Ze werd zo enthousiast dat ze leuke 
kledingstukken die ze in de winkel tegenkwam eerst zelf ging proberen na te maken. De basissteken heeft ze geleerd 
vanuit een oud haakboekje en zo leerde ze zichzelf de eerste ‘granny’ te haken. In 2018 heeft Jolanda meegedaan 
aan de haakwedstrijd ‘De HaakSTER’, waar ze tweede is geworden! En na die tijd is ze patronen blijven ontwerpen, 
waaronder voor Durable.

Garen 
Durable Cosy fine, 58 % katoen & 42 % acryl, 50g/105m

Aurelia (gele versie) Tortora (taupe versie) Rosa (roze versie) 
Kleur A: 2133, Dark Mint 2211, Curry 229, Flamingo Pink 4 bollen
Kleur B: 2179, Honey 343, Warm Taupe 228, Raspberry 8 bollen
Kleur C: 2137, Mint 2239, Brick 203, Light Pink 3 bollen

Maak je de shawl liever in je eigen kleurcombinatie?
Neem dan een kijkje op onze site voor alle kleuren Durable Cosy fine: www.durableyarn.com/garens/cosy-fine

Haaknaald 
Haaknaald 5 mm, of de naald benodigd om de juiste steekverhouding te verkrijgen voor alles in kleur B;
Haaknaald 3,5 mm, of de naald benodigd om de juiste steekverhouding te verkrijgen voor alles in kleur A en C. 

Overige materialen 
Schaar, maasnaald om draden weg te werken, (rol)meter, steekmarkeerders, spelden en mat om te blocken.

Gebruikte steken en afkortingen
AK achterkant werk
GK goede kant werk
l losse
kl keerlosse
st stokje
staande stal staande stokje enkel in de achterste lus gehaakt
staande val staande vaste enkel in de achterste lus gehaakt
stal stokje enkel in de achterste lus gehaakt
v vaste
val vaste enkel in de achterste lus gehaakt
1l-open lossen opening, bestaande uit 1 losse
2l-open lossen opening, bestaande uit 2 lossen

Speciale steken:
opzet-v  opzet vaste: Begin met een schuifknoop, plaats deze op de haaknaald en haak 2l als je vasten wil 

haken zonder lossenketting. 
  Steek de haaknaald onder beide V-lusjes van de 1e gemaakte l door. Sla de draad om en trek deze 

terug door de s, maar niet door de lus op de naald. Je hebt nu 2 lussen op de naald. 
  Vervolgens maak je de basis voor de volg s. Sla de draad om de naald en haal die door 1 lus heen. 

Je hebt nu weer 2 lussen op de naald. De zojuist gemaakte s is de basis voor de volg v.
  Maak eerst de huidige v af. Sla de draad weer om de naald en haal door beide lussen heen. Je 

hebt nu 1v gemaakt. Steek in de eerder gemaakte basis (tussendoor gehaakte losse) je naald in 
voor de 2e v en herhaal voorgaande stappen.

staande v  staande vaste: Begin met een schuifknoop, plaats deze op de haaknaald en haak verder zoals je 
een gewone v zou haken. De vaste kan vervangen worden met iedere andere s.
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Dit patroon is ontworpen door Jolanda Maas | @_naald5 in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik van de koper. 
Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen.
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Stekenproef
Haak een proeflapje en block deze zoals je je sjaal zou blocken.
Voor kleur B: 16 s x 15 rijen gehaakt in weefsteek voor een stekenproef van 10 x 10 cm met haaknaald 5mm of 
de naald benodigd om de juiste stekenproef te verkrijgen. 
Voor kleur A en C: 15 s x 18 rijen gehaakt in vasten voor een stekenproef van 10 x 10 cm met haaknaald 3,5 
mm of de naald benodigd om de juiste stekenproef te verkrijgen.

Patroon weefsteek stekenproef
Opzet rij: Haak 24l
Rij 1: Haak 1v in de 4e l vanaf de naald, *1l en sla volg l over, 1v in volg; herhaal tot 1s voor einde rij. Eindig met 
1v in laatste s, keer.
Rij 2: Haak 2l (hiervan geldt de 1e l als kl en de 2e als 1e l van het patroon), sla 1v over en haak de volg v in 
1l-open, *1l en sla volg v over, 1v in volg 1l-open; herhaal tot einde rij, keer.
Rij 3 en verder: Herhaal rij 2

Moeilijkheidsgraad 
Gemiddeld tot gevorderd

Afmetingen
170 cm over de lange zijde x 90 cm van het midden tot de diepste punt

Patrooninfo en tips
-  Haaknaalden: Het patroon wordt met 2 verschillende haaknaalden gehaakt. Kleur B wordt met haaknaald 5 mm 

(of jouw benodigde maat om de steekverhouding te verkrijgen) gehaakt, tenzij anders aangegeven.
   Kleur A en C worden met haaknaald 3,5 mm gehaakt (of jouw benodigde maat om de steekverhouding te 
verkrijgen), tenzij anders aangegeven.

-  Keer het werk na elke rij, tenzij dit anders is aangegeven in het patroon. Keerlossen tellen in het gehele patroon 
niet mee als steek.

-  Alle stokjes in het mozaïek gedeelte van de sjaal worden gehaakt in de steken met dezelfde kleur 2 toeren lager, 
altijd aan de voorkant van het werk. 

-  Het mozaïek haakschema lees je van onder naar boven. Elke rij visualiseert 2 rijen van dezelfde kleur. Rijen aan 
de GK van het werk (1, 3, 5, enzovoorts) lees je van rechts naar links, rijen aan de AK (2, 4, 6, enz) lees je van 
links naar rechts. 

  Het eerste vierkant van elke rij laat zien welke kleur wordt gebruikt voor de 2 toeren.
-  Elk vierkantje in het schema laat 1s of 1 overgeslagen s zien. Komen er vierkantjes in de tweede kleur voor in die 

rij, dan moet je deze overslaan. 
   In plaats van een v haak je dan l, altijd 1l meer dan het aantal overgeslagen s, dit om trekken van je werk 
te voorkomen. Dus voor 1 overgeslagen v haak je 2l. Om het tellen makkelijk te maken, onthoud: het aantal 
gehaakte l telt dus altijd als het aantal overgeslagen steken. Sla je 1v over en haak je 2l, tel je dit als 1s.

Patronen
Elke donderdag komt een nieuw deel van het patroon online. Op deze data kun je een nieuw deel verwachten:
Week 1: Donderdag 11 november 10:00 uur
Week 2: Donderdag 18 november 10:00 uur
Week 3: Donderdag 25 november 10:00 uur
Week 4: Donderdag 2 december 10:00 uur
Week 5: Donderdag 9 december 10:00 uur
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Meer informatie
Meer informatie over de Durable CAL of de nieuwe week downloaden?
Kijk dan op onze website: www.durableyarn.com/durable-cal

Ben je al lid van onze Facebookgroep ‘Durable CAL’? Hier vind je de laatste updates over de CAL, wordt het nieuwe 
patroon gepubliceerd, kun je al je vragen stellen over het patroon en je kunt ook zien wat je mede haaksters doen. 
Dus word lid en haak mee! www.facebook.com/groups/464016124908245
 

Liever alle patronen in het Engels (UK of US), Duits of Frans? Deze zijn ook beschikbaar, zie onze website:
Engels: www.durableyarn.com/en/durable-cal 
Duits: www.durableyarn.com/de/durable-cal 
Frans: www.durableyarn.com/fr/durable-cal 
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