
Durable CAL - NL

Week 1

Autumn Mosaic Shawl
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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
Kleur B: 2179, Honey 343, Warm Taupe 228, Raspberry
Kleur C: 2137, Mint 2239, Brick 203, Light Pink

Patroon week 1
In het patroon worden banen gehaakt met de techniek mozaïekhaken. Om je hiermee op weg te helpen, starten 
we met het haken van een proeflapje. De foto tutorial vind je aan het eind van de geschreven aanwijzingen van 
het patroon. Lees in rijen 6, 8 en 10 de 2l als 1s (zie Patrooninfo en tips).

Met kleur C en haaknaald 3,5mm.
Rij 1: GK: Start met 14 opzet-v
- Totaal: 14s

Rij 2: AK:: 1kl, 14v. Laat de draad (en de lus op de naald) hangen, deze wordt over 2 rijen weer opgepakt. 
- Totaal: 14s

Met kleur A.
Rij 3: 1 staande v, 13v 
- Totaal: 14s

Rij 4: 1kl, 14v. Laat de draad hangen, deze wordt over 2 rijen weer opgepakt. 
- Totaal: 14s

Met kleur C.
Rij 5: Haal de draad van rij 2 op door deze door de lus te trekken en 1kl te maken en haak vervolgens 1v, [3v, 2l 
en sla 1s over] x3, 1v
- Totaal: 14s

Rij 6: 1kl, 1v, [2l en sla 1s over, 3v] x3, 1v. 
Laat de draad hangen, deze wordt over 2 rijen weer opgepakt. 
- Totaal: 14s

Met kleur A.
Rij 7: Haal de draad van rij 4 op en haak 1kl, 1v, [2l en sla 1s over, 1v, 2l en sla 1s over, 1st in de overgeslagen v 
van rij 4 recht onder de naald. Het st gaat voor het werk langs] x3, 1v
- Totaal: 14s

Rij 8: 1kl, 2v, [2l en sla 1s over, 1v] x6
Laat de draad hangen, deze wordt over 2 rijen weer opgepakt. 
- Totaal: 14s

Met kleur C.
Rij 9: Haal de draad op van rij 6 en haak 1kl, [1v, 1st in de overgeslagen v van rij 6 recht onder de naald, 2l en 
sla 1s over, 1st in de overgeslagen v van rij 6 recht onder de naald] x3, 2v
- Totaal: 14s

Rij 10: 1kl, [3v, 2l en sla 1s over] x3, 2v. 
Laat de draad hangen, deze wordt over 2 rijen weer opgepakt. 
- Totaal: 14s

Week 1: Proeflapje en uitleg Mozaïek haken

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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Week 1: Proeflapje en uitleg Mozaïek haken

Met kleur A.
Rij 11: Haal de draad op van rij 8 en haak 1kl, 2v, [1st in de overgeslagen v van rij 8 recht onder de naald, 3v] x3 
- Totaal: 14s

Rij 12: 1kl, 14v 
Knip de draad af.
- Totaal: 14s

Met kleur C.
Rij 13 – 21: Haal de draad op van rij 10 en haak 1l. 14v.
Knip de draad af en werk weg. 

Wanneer je, na het afronden van de sjaal, een heleboel van deze lapjes maakt, haak deze aan elkaar met een 
lossenketting en je hebt meteen een leuke slinger om op te hangen. 

Foto tutorial
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Haakschema
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Week 1: Proeflapje en uitleg Mozaïek haken


