Comfy Chunky sjaal
Patroonontwerp: Karlien Pleizier

Materiaal







Haaknaald nr. 10
Stopnaald
ByClaire Chunky: 5 bollen voor de sjaal, 1 bol extra voor de franjes en pompon. Gebruikte
kleuren in dit patroon: 002 Vintage Pink en 007 Petrol.
ByClaire Softmix + hoofdkleur Chunky voor de pompons
o Combi 1: 015 Ice Blue, 037 Orange, 033 Yellow, 007 Fuchsia, 035 Salmon, 005
Vintage Pink
o Combi 2: 027 Turquoise, 032 Lime, 023 Seagreen, 025 Emerald, 011 Lila, 016 Sky,
018 Denim
Pomponmaker (maximaal 4 cm doorsnede)

Patroon
Dit patroon bestaat uit 2 toeren die zich om en om herhalen. Je kunt de sjaal zo lang maken
als je wilt.
Haak een ketting van 26 lossen.
Toer 1: Haak 1 vaste in de 4e losse vanaf je naald. *Haak 1 losse, sla 1 steek over, haak 1
vaste.
Herhaal vanaf * tot het einde van de toer.
Vanaf nu haak je in de achterste lussen van de lossen van de vorige toer.
Toer 2: Haak 2 keerlossen. Haak nu: *1 vaste in de losse van de vorige toer (in de achterste
lus),
sla 1 steek over, 1 losse. Herhaal vanaf * tot het einde van de toer.
Herhaal toer 2 tot jouw sjaal de gewenste lengte heeft.
Tip: wissel aan het begin/einde van een toer van bol en niet middenin een toer. Omdat de
sjaal een open structuur heeft, geeft wisselen aan het begin/einde van een toer een strakker
effect.

Patroontekening

Afwerking
Hecht alle draden af. Leg een plat knoopje in de aan elkaar grenzende draden en werk ze
met een stopnaald weg. Omdat de sjaal een open structuur heeft, is het het mooist als je de
draden wegwerkt langs de lange zijde van je sjaal.
Tip: splijt de dikke draad in 2 dunnere draden; dat werkt netter af.
Maak de franjes:
Knip per franje 2 draden van 40 centimeter. Vouw de draden dubbel tot een lus. Haal de lus
door de opening van de lossenboog heen, van boven naar onder toe. Haal de draden door de
lus en trek ze stevig aan. Ontwar de draden voor een nonchalante look.

Maak de pompons:
Maak pompons van maximaal 4 centimeter doorsnede. Bepaal de kleurvolgorde en naai de
pompons met een steekje vast ter hoogte van je eerste en laatste toer, boven de franjes. (Ga
je voor makkelijk en snel, dan kan je de pompons ook aan de sjaal vastknopen door de twee
lange draden van de pompon aan elkaar te knopen).

#comfychunkysjaal
Laat je jouw Comfy Chunky
sjaal zien op Instagram of
Facebook? Dat zou ik erg leuk
vinden!
Gebruik de hashtag
#comfychunkysjaal, zodat
er online een mooie
verzameling winterwarms
ontstaat!
Veel plezier met jouw sjaal!

