meer

Sjaals en omslagdoeken zijn heerlijk om te haken, te dragen of cadeau te
doen, bovendien kun je er nooit genoeg van hebben! Met achttien nieuwe
ontwerpen in allerlei kleuren en vormen haak je de mooiste sjaals voor
jezelf of een ander.
Gevorderde haaksters zullen in dit boek hun uitdaging vinden in de
bijzondere haaksteken en de prachtige patronen; voor beginnende
haaksters zijn deze patronen goed te doen vanwege de duidelijke
werkbeschrijvingen en patroontekeningen. Wederom maakte Sascha
een boek om warm van te worden!
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De sjaals in dit boek zijn stuk voor stuk schitterend. Niet gek, want Sascha
is dé expert als het gaat om het opnieuw uitvinden van de gehaakte sjaal.

SJAALS

Sascha Blase-van Wagtendonk pakt de draad weer op! Met Meer sjaals
haken à la Sascha haak je de mooiste sjaals gewoon zelf.
Boordevol unieke patronen!
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VOORWOORD

Het haken van een sjaal heeft iets bijzonders…
De herhalingen in een patroon hebben een rustgevende
werking, die iedereen die weleens een sjaal gehaakt
heeft, meteen zal herkennen.
Het meest speciale is dat je vaak tijdens het proces,
zeker wanneer het een groter project is, ook van
alles voelt of denkt en het soms net lijkt alsof die
herinneringen in de draad gevangen worden.
Heerlijk wegdromen bij het bewegen van de naald,
langs de mooie, zachte draad…
Zo kun je echt een gevoel herbeleven bij het zien
of dragen van een bepaalde sjaal en kan dat zoveel
meer meebrengen dan alleen maar praktische warmte.
Dit boek is een bundeling van bijzondere sjaals.
Ik wens je ontzettend veel plezier met het bekijken
van het boek en het haken van de sjaals. Hopelijk
geeft het je veel inspiratie en warmte. :)
Liefs, Sascha
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HAAKNAALDEN
Bij haaknaalden wordt vaak aan de dunne metalen naalden uit grootmoeders tijd gedacht. Maar inmiddels zijn er ontzettend veel mooie en
praktische varianten! Er zijn veel ergonomische uitvoeringen, die het
haken een stuk aangenamer voor je handen maken. Ook houten haaknaalden zijn er in vele variaties en zijn zeker de moeite waard om eens uit
te proberen. Vaak vind je of metaal of hout prettiger werken; weinig hakers
gebruiken allebei. Hout is een stuk warmer in de hand en geeft iets meer
grip op het garen, waar een metalen of plastic kopje een stuk gladder is en
soepeler door het garen gaat. De meest bijzondere haaknaalden zijn wel
handgemaakte haaknaalden zoals hieronder te zien!
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H.4

haaksteken
MAGISCHE LUS
Maak een rondje van het garen door het losse uiteinde van het garen achter
de draad die aan de bol vastzit langs te vouwen. Steek je haaknaald nu in
de ring. Steek de haaknaald onder de draad door zodat je een omslag op
je haaknaald hebt, trek de omslag door de ring en haak één losse om de
ring vast te zetten. Vervolgens haak je het aantal steken in de ring dat het
patroon aangeeft. Let hierbij wel op dat je om de draden van zowel de ring
als het losse uiteinde van de draad heen haakt. Als je het gewenste aantal
steken hebt, trek je het losse uiteinde strak aan om de ring te sluiten.
Haak daarna verder volgens het patroon.
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OPZETLUS
Wanneer je een sjaal haakt op een lossenketting, begin
je met een opzetlus. Leg het losse einde van je draad
over de draad die aan de bol vast zit heen, vouw het
vervolgens achter de lus langs naar beneden. Steek je
haaknaald nu in de ring, en achter het uiteinde langs
weer naar voren. Trek de draad strak en je hebt een
opzetlus gehaakt. Je kunt de opzetketting nu verder
maken door lossen te haken. Zie verder Losse.

LOSSE (L)
Je hebt de opzetketting (of een andere steek) op je haaknaald. Steek de haaknaald onder de draad door zodat
je een omslag op je haaknaald hebt. Trek de omslag nu
door de lus op je naald en je hebt een losse gehaakt.

VASTE (V)
Steek de haaknaald van voor naar achter in de steek en steek de haaknaald
onder de draad door zodat je een omslag op je haaknaald hebt. Trek de
omslag nu door de steek. Maak opnieuw een omslag. Haal deze door de
twee lussen op je naald en je hebt een vaste gehaakt.

HALVE VASTE (HV)
Steek de haaknaald van voor naar
achter in de steek en vervolgens onder
de draad door zodat je een omslag op
je haaknaald hebt. Trek de omslag nu
door de twee lussen op je naald en je
hebt een halve vaste gehaakt.
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DE KIEZEL SJAAL WORDT ZIJWAARTS GEHAAKT EN HEEFT
EEN DRIEHOEKIGE VORM. HET PATROON BLIJFT ZICH
EINDELOOS HERHALEN EN JE HAAKT DE RAND DIRECT
MEE. JE KUNT DUS OP ELK MOMENT STOPPEN EN DE
SJAAL PRECIES ZO GROOT MAKEN ALS JE ZELF WILT.

MATERIALEN
variant 1

(Katoenen) garen voor nld
3 mm, ik gebruikte 1000 m
Durable Colour Cake
(1000 m/250 g)
kleur:
#6011 Dutch Truffle
afmetingen: 180 cm breed x 80 cm langs
de rand, maar het formaat is
gemakkelijk aan te passen
haaknaald: 3,5 mm

AFKORTINGEN
l
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losse
stokje
dubbel stokje
halve vaste

dansende lichtjes
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JE HAAKT DEZE SJAAL ZIJWAARTS IN EEN PATROON DAT
ZICH STEEDS MEER UITBREIDT EN EINDIGT MET EEN
DECORATIEVE RAND. DE SJAAL IS BIJZONDER RUIM EN EEN
ECHTE EYECATCHER DOOR HET UNIEKE MOTIEF.

MATERIALEN
variant 1

(Katoenen) garen voor nld
3,5-4 mm, ik gebruikte 900 m
Borgo de Pazzi Amore Cotton
300 (300 m/100 g)
kleur:
#125
afmetingen: 180 cm breed x 110 cm hoog,
maar het formaat is
gemakkelijk aan te passen
haaknaald: 6 mm

AFKORTINGEN
l
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losse
stokje
vaste
stokjes samenhaken
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sterrenstof
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BIJ DE MEESTE ONTWERPEN BEDENK IK VOORAF PRECIES HOE EEN SJAAL
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ERUIT ZAL GAAN ZIEN, MAAR BIJ DEZE SJAAL BEN IK ALS HET WARE GAAN
‘TEKENEN’ MET GAREN. AL ZIET HET PATROON ER INGEWIKKELD UIT, HET
VALT ERG MEE ALS JE EENMAAL AAN HET HAKEN BENT. BOVENDIEN IS HET
EINDRESULTAAT WEL ECHT EEN SJAAL MET EEN BEETJE MAGIE.

MATERIALEN
variant 1

Garen voor nld 3,5-4,5 mm,
ik gebruikte Lamana Perla
690 m (115 m/50 g)
kleur:
#16 Bordeaux
afmetingen: 170 cm breed x 50 cm hoog
op het hoogste punt
haaknaald: 6 mm
variant 2

Garen voor nld 3,5-4,5 mm,
ik gebruikte ongeveer 560 m
van een cake van 750 m
Unikat 4-fädig (187 m/50 g)
kleur:
Kaffeetante
afmetingen: 145 cm breed x 55 cm hoog
op het hoogste punt
haaknaald: 5 mm
variant 3

Garen voor nld 3,5-4 mm, ik
gebruikte Rowan Felted Tweed
700 m (175 m/50 g)
kleur:
# 152 Watery
afmetingen: 160 cm breed x 50 cm hoog
haaknaald: 6 mm

AFKORTINGEN
l
st
stsh

losse
stokje
stokjes samenhaken
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