Mozaïek omslagdoek
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Wat heb je nodig
byClaire Softmix
Gebruikte kleuren:
3 x 046 Black, 3 x 002 Ivory
Iedere kleur 1 bol: 032 Lime, 030 Grassgreen, 023 Seagreen, 020 Royal, 011 Lila,
005 Vintage pink, 008 Bright Pink, 004 Light pink, 036 Coral, 031 Olive, 027 Turquoise,
035 Salmon, 016 Sky, 042 Taupe, 006 Flamingo Pink, 017 Vintage Blue, 027 Orange,
034 Ocher, 024 Pacific green, 025 emerald.
Haaknaald 6
Afmeting:
De omslagdoek is 2 meter breed.
Diep: 80 cm de punt in het midden.
Goed om te weten.
- Eén granny square heeft 7 toeren.
- Iedere 4de toer is gehaakt in de kleur ecru.
- Haak eerst 1 vierkante granny square. Haak de volgende daaraan vast bij het haken van de
laatste toer. Dit doe je met een halve vaste. Deze halve vaste haak je tussen de groepjes van
3 stokjes en op de hoeken om de 3 lossenboog.
- De zwarte siersteek maak je er pas op als de omslagdoek helemaal af is en alle losse draden
zijn afgewerkt.

Deze omslagdoek heeft: 9 vierkante granny squares, 6 halve granny squares en 1 kwart
granny square. De halve granny squares zitten aan de 2 korte zijkanten.
De kwart granny square is de granny van de omslagdoek, en die komt in de onderste
middenpunt van de omslagdoek.
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Zo maak je een vierkante granny square
Haak eerst 1 vierkante granny square helemaal af, in totaal 7 toeren.
Haak een ketting van 4 lossen tot een ring met een halve vaste of maak een magische ring.
Toer 1:
Haak in de ring 6 lossen (eerste stokje en 3 lossen)
Haak *3 stokjes en 3 lossen. Herhaal vanaf * 2 x. Haak 2 stokjes en sluit de toer met een
halve vaste in de derde losse van de eerste steek.
Toer 2:
Haak: 6 lossen en in de eerstvolgende opening 3 stokjes. *Sla een groepje van 3 stokjes over
en haak om de volgende 3 lossenboog: 3 stokjes, 3 lossen, 3 stokjes. Herhaal vanaf * 2 x.
Haak in de laatste opening nog 2 stokjes. Sluit de toer met een halve vaste om de derde
losse van de eerste steek.
Toer 3 - 7:
Haak 6 lossen en in de eerstvolgende opening 3 stokjes. *Sla 3 stokjes over en haak in de
eerstvolgende opening een groepjes van 3 stokjes. Herhaal voorgaande tot de volgende 3
lossenboog. Haak om de 3 lossenboog: 3 stokjes, 3 lossen, 3 stokjes. Herhaal vanaf * nog 2 x.
Haak in eerstvolgende opening 3 stokjes tot je bij de laatste opening bent aangekomen.
Haak daar 2 stokjes en sluit de toer met een halve vaste om de derde losse van de eerste
steek.
Zo maak je een halve granny square
Haak 4 lossen tot een ring met een halve vaste of maak een magische ring.
Toer 1:
Haak 3 lossen (eerste stokje) Haak in de ring: 3 stokjes, 3 lossen, 4 stokjes. Keer het
haakwerk, doe dit na iedere toer.
Toer 2:
Haak 3 lossen, haak in de eerste steek nog 3 stokjes. Sla 3 stokjes over en haak om de 3
lossenboog: 3 stokjes, 3 lossen, 3 stokjes. Sla 3 stokjes over en haak in de laatste steek van
de vorige toer 4 stokjes.
Toer 3 - 7:
Haak 3 lossen, haak in de eerste steek nog 3 stokjes. Sla 3 stokjes over en haak 3 stokjes.
Herhaal dit tot de 3 lossenboog. Haak daar: 3 stokjes, 3 lossen en 3 stokjes. Sla 3 stokjes over
en haak 3 stokjes, dit herhaal je tot de laatste steek. Daar haak je 4 stokjes in de laatste
steek.
Zo haak je een ‘kwart’ granny square
Haak 4 lossen.
Toer 1
Haak in de eerste losse 3 stokjes. Keer het haakwerk, doe dit na iedere toer.
Toer 2
Haak 3 lossen, sla 1 stokjes over en haak een groepje van 3 stokjes.
Sla 2 stokjes over en haak een groepje van 3 stokjes.
Haak in de laatste steek 1 stokje.
Toer 3 – 7
Haak 3 lossen, sla 1 stokje over en haak 3 stokjes. Sla 3 stokjes over en haak een groepje van
3 stokjes. Herhaal dit tot de laatste steek. Haak in de laatste steek 1 stokje.
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Patroon tekening
Let op, een granny square in deze patroontekening heeft 3 toeren. De granny square in het
patroon van de omslagdoek heeft 7 toeren.
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Afwerking
Haak rondom de hele omslagdoek 2 toeren.
Toer 1: haak vaste: haak in iedere steek 1 vaste. Haak de zijkanten óm de stokjes.
1 stokje = 2 of 3 vaste, net hoe los of vast je haakt.
Toer 2: haak in iedere steek 1 stokje.
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Siersteek
De siersteek haak je op het haakwerk, als een ketting van lossen.
Let op! trek lange en losse lussen.
Anders kans dat de ketting van lossen te strak wordt en gaat trekken.
1: Begin met de siersteek aan de zijkant van de omslagdoek.
Haal de draad op vanachter je haakwerk. Nu 1 lus op de naald.
2: Steek de naald 1 toer verder door het haakwerk heen en haal de draad op. Nu 2 lussen op
de naald. Trek de lussen lang en losjes.
3: Trek de voorste lus door de achterste lus. Nu weer 1 lus op de naald.
Herhaal vanaf punt 1 tot je niet meer verder kan.
Knip de draad af en trek de losse draden naar de achterkant van het haakwerk.
Haak de siersteek kruislings over de granny squares heen voor een mooi mozaïek effect.

De patronen van byClaire zijn voor persoonlijk gebruik en mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. De patronen worden
met grote zorg gemaakt en ontworpen. Kijk op de website www.byclaire.eu voor nog meer inspiratie en informatie over de byClaire
producten.

www.byclaire.eu

6

