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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 3
Met kleur B en haaknaald 5mm. 
Rij 25: GK: Hecht aan de GK. 1 staande v in 1e s, 1l, 1v in volg v, [1l en sla 1s over, 1v] x20, 1l en sla 2s over, 
(1v, 2l, 1v) in 1l-open in de hoek, 1l en sla 2s over, [1v, 1l en sla 1s over] x20, sla 1s over, 1v, 1l, 1v in laatste s
- Totaal: 92s

Rij 26: AK: 1kl, 1v in 1e s, [1l, 1v in volg l] x22x, 1l, (1v, 2l, 1v) in 2l-open, [1l, 1v in volg l] x22, 1l, 1v in laatste s
- Totaal: 96s

Rij 27-44: 1kl, 1v in 1e s, [1l, 1v in volg l] tot volg 2l-open, 1l, (1v, 2l, 1v) in 2l-open, [1l, 1v in volg l] tot 1s voor 
einde rij, 1l, 1v in laatste s
- Totaal na rij 44: 168s

Rij 45: GK: 1kl, 1v in 1e s, [1l, 1v in volg l] tot volg 2l-open, 1l, (1v, 2l, 1v) in 2l-open, [1l, 1v in volg l] tot 1s voor 
einde rij, 1l, 1v in laatste s
- Totaal: 172s

Met haaknaald 3,5mm. 
Rij 46: AK: 1kl, 1v in 1e s, sla 1l-open over, haak in elke volg v en 1l-open 1v, (1v, 2l, 1v) in 2l-open in de hoek, 
haak in elke volg v en 1l-open 1v, sla 1l-open over, 1v in laatste s. Knip de draad af en werk deze weg. 
- Totaal: 172s

Met kleur A.
Rij 47: GK: Hecht aan in GK met een staande v in 1e s. Haak nog 84v, (1v, 1l, 1v) in 2l-open, 85v
- Totaal: 173s

Rij 48: 1kl, 1v in 1e s, 85v, (1v, 1l, 1v) in 1l-open, 86v. Laat de draad hangen, deze wordt over 2 rijen weer 
opgepakt.
- Totaal: 175s

Met kleur C.
Rij 49: GK: Hecht aan in GK met een staande v in 1e s, [3v, 2l en sla 1s over] x21, 2v, (1v, 1l, 1v) in 1l-open, 2v, 
[2l en sla 1s over, 3v] x21, 1v in laatste s
- Totaal: 177s

Rij 50: 1kl, 2v in 1e s, [3v, 2l en sla 1s over] x21, 3v, (1v, 1l, 1v) in 1l-open, 3v, [2l en sla 1s over, 3v] x21, 2v in 
laatste s. Laat de draad hangen, deze wordt over 2 rijen weer opgepakt.
- Totaal: 181s

Met kleur A.
Rij 51: Haal de draad op van rij 47 door deze door de lus te trekken en een l te maken. 
Haak 2v in 1e v, 1v, [2l en sla 1s over, 1v, 2l en sla 1s over, 1st in overgeslagen v van rij 48. Deze steek ligt nu 
precies onder je naald] x21, 2l en sla 1s over, 1v, 2l en sla 1s over, 1v, (1v, 1l, 1v) in 1l-open, 1v, [2l en sla 1s over, 
1v, 2l en sla 1s over, 1st in overgeslagen v van rij 48] x21, 2l en sla 1s over, 1v, 2l en sla 1s over, 1v, 2v in laatste s
- Totaal: 185s

Week 3: Deel 2 van de sjaal

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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Rij 52: 1kl, 2v in 1e v, 2v, [2l en sla 1s over, 1v] x44, 1v, (1v, 1l, 1v) in 1l-open, 2v, [2l, sla 1s over, 1v] x44, 1v, 2v 
in laatste s. Laat de draad hangen. 
- Totaal: 189s

Met kleur C.
Rij 53: Haal de draad op van rij 49 door deze door de lus te trekken en een l te maken. 
Haak 2v in 1e s, 3v, [1st in overgeslagen v van rij 50 recht onder je naald, 2l en sla 1s over, 1st in overgeslagen v 
van rij 50, 1v] x22, 2v, (1v, 1l, 1v) in 1l-open, 2v, [1v, 1st in de overgeslagen v van rij 50, 2l en sla 1s over, 1st in 
overgeslagen v van rij 50] x22, 3v, 2v in de laatste s. 
- Totaal: 193s

Rij 54: 1kl, 2v in 1e s, 5v, [2l en sla 1s over, 3v] x22, 2v, (1v, 1l, 1v) in 1l-open, 2v, [3v, 2l en sla 1s over] x22, 5v, 
2v in de laatste s. Knip de draad af en werk deze weg. 
- Totaal: 197s

Met kleur A.
Rij 55: Haal de draad op van rij 51. 1kl, 2v in 1e s, 6v, [1st in overgeslagen v van rij 52 recht onder de naald, 3v] 
x22, 3v, (1v, 1l, 1v) in 1l-open, 3v, [3v, 1st in overgeslagen v van rij 52] x22, 6v, 2v in laatste s.
- Totaal: 201s

Rij 56: 1kl, 2v in 1e v, 99v, (1v, 1l, 1v) in 1l-open, 99v, 2v in de laatste s. Knip de draad af en werk deze weg. 
- Totaal: 205s
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Haakschema

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.


