Durable CAL - NL

Autumn Mosaic Shawl

Week 5

Week 5: Deel 4 van de sjaal
Garen
Durable Cosy fine, 58 % katoen & 42 % acryl, 50g/105m
Kleur A:
Kleur B:
Kleur C:

Aurelia (gele versie)
2133, Dark Mint
2179, Honey
2137, Mint

Tortora (taupe versie)
2211, Curry
343, Warm Taupe
2239, Brick

Rosa (roze versie)
229, Flamingo Pink
228, Raspberry
203, Light Pink

Patroon week 5

Met kleur B en haaknaald 5mm.
Rij 93: GK: Hecht aan in GK met een staande v in 1e s, 1l, 1v in volg s, [1l en sla 1s over, 1v] x83, 1l en sla 2s
over, (1v, 1l, 1v) in 1l-open, 1l en sla 2s over, [1v, 1l en sla 1s over] x83, 1v, 1l, 1v in de laatste s.
- Totaal: 343s
Rij 94: 1kl, 1v in de 1e s, [1l, 1v in volg l] x85, 1l, (1v, 2l, 1v) in 1l-open, [1l, 1v in volg l] x85, 1l, 1v in de laatste s.
- Totaal: 348s
Rij 95: 1kl, 1v in de 1e s, [1l, 1v in volg l] x86, 1l, (1v, 2l, 1v) in 2l-open, [1l, 1v in volg l] x86, 1l, 1v in de laatste s.
- Totaal: 352s
Rij 96: 1kl, 1v in de 1e s, [1l, 1v in volg l] x87, 1l, (1v, 2l, 1v) in 2l-open, [1l, 1v in volg l] x87, 1l, 1v in de laatste s.
- Totaal: 356s
Rij 97: 1kl, 1v in de 1e s, [1l, 1v in volg l] x88, 1l, (1v, 2l, 1v) in 2l-open, [1l, 1v in volg l] x88, 1l, 1v in de laatste s.
- Totaal: 360s
Rij 98: 1kl, 1v in de 1e s, [1l, 1v in volg l] x89, 1l, (1v, 2l, 1v) in 2l-open, [1l, 1v in volg l] x89, 1l, 1v in de laatste s.
- Totaal: 364s
Met haaknaald 3,5mm.
Rij 99: 1kl, 2v in 1e s, 180v, (1v, 1l, 1v) in 2l-open, 180v, 2v in de laatste s. Knip de draad af en werk deze weg.
- Totaal: 367s
Met kleur A.
Rij 100: GK: Hecht aan in GK met een staande v in 1e s en haak nog 1v in 1e s, 182v, (1v, 1l, 1v) in 1l-open,
182v, 2v in de laatste v. Knip de draad af en werk deze weg.
- Totaal: 371s
Met kleur A en C.
Rij 101: GK: Hecht opnieuw aan de GK aan.
Start met kleur A. Haak 1 staande stal en 1stal in 1e v.
Hecht nu ook kleur C aan met een staande stal. Let op! De laatste doorhaal van een stokje in kleur C is met kleur A.
*Leg kleur C langs het werk en haak met kleur A 1stal. Leg vervolgens kleur A langs het werk en haak met kleur C
de volg stal; herhaal vanaf * in totaal 91x.
Leg kleur C langs het werk, haak voor de hoek met kleur A 1stal, in de hoek met kleur A, 1st, 1l, 1st in de 1l-open
en na de hoek 1stal met kleur A.
*Leg nu kleur A langs het werk en haak met kleur C de volg stal. Leg kleur C langs het werk en haak met kleur A
1stal; herhaal vanaf * in totaal 91x.
Leg nu kleur A langs het werk en haak met kleur C 1stal. Haak met kleur A nog 2stal in laatste s. Knip de draad af
en werk deze af.
- Totaal: 375s
Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op durableyarn.com
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 5: Deel 4 van de sjaal
Met kleur A.
Rij 102: GK: Hecht aan in GK met een staande val in 1e s en haak nog 1val in de 1e s, 186val, (1v, 1l, 1v) in
1l-open, 186val, 2val in de laatste s. Knip de draad af en werk deze weg.
- Totaal: 379s
Met kleur B en haaknaald 5mm.
Rij 103: GK: Hecht aan in GK met een staande v in 1e s, 1l, 1v in volg s, [1l en sla 1s over, 1v] x93, 1l, sla 1s
over, (1v, 1l, 1v) in 1l-open, [1l en sla 1s over, 1v] x94, 1l, 1v in de laatste s
- Totaal: 383s
Rij 104: 1kl, 1v in de 1e s, [1l, 1v in volg l] x95, 1l, (1v, 2l, 1v) in 1l-open, [1l, 1v in volg l] x95, 1l, 1v in de laatste s
- Totaal: 388s
Rij 105: 1kl, 1v in de 1e s, [1l, 1v in volg l] x96, 1l, (1v, 2l, 1v) in 2l-open, [1l, 1v in volg l] x96, 1l, 1v in de laatste s.
Knip de draad af en werk deze weg.
- Totaal: 392s
Afwerking
Maak met kleur B 3 kwasten.
Knip 15 draden per kwast met een lengte van ongeveer 20cm. Vouw de 15 draden dubbel om een hulpdraad en
leg een stevige dubbele knoop met het hulpdraad. Dit hulpdraad gebruik je straks om de kwast aan de sjaal te
bevestigen.
Op ongeveer 2cm vanaf de hulpdraad knoop je een tweede draad om je kwast heen en knoop deze strak en stevig
vast. Knip daarna de kwast op de gewenste lengte.
Hang de kwasten aan de drie punten van de sjaal.

Voorkant

Achterkant

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op durableyarn.com
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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