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	Dit patroon is voor persoonlijk gebruik bestemd. Het is niet toegestaan dit patroon te kopiëren of door te verkopen, in zowel digitale als geprinte vorm. Het is verboden 
om dit patroon online te publiceren, zowel gedeeltelijk als geheel. Je mag afgewerkte items die gehaakt zijn met dit patroon verkopen met vermelding van jellina-creati-
ons als ontwerpster. Voor wolwinkels/verkopers is het niet toegestaan om dit patroon te verkopen of te verspreiden zonder mijn schriftelijke toestemming.   

BENODIGDHEDEN 
Scheepjes Whirl (60%Katoen , 40%Acryl, 
215/225gr/1000m)

1x 554 Tangerine Tambourine

Haaknaald 3.5 mm

Stopnaald 


STEKENVERHOUDING 
21st en 11 rijen met haaknaald 3.5 vormen 
een vierkant van 10x10 cm

(geblockt gemeten)


AFMETINGEN 
206 x 97 centimeter (breedste punt gemeten) 

GEBRUIKTE STEKEN 
l losse

st stokje 
s/stn steek, steken 
hv halve vaste 

INSTRUCTIES  

4L

rij1 st in eerste l, keer

rij2 (3l, st), st in volgende st, keer

rij3 3l, st, (2st) in laatste s, keer

rij4 (3l, st), 2l, skip 1st, 2st, keer

rij5 3l, st, 1l, skip 2l, (2st) en (2st) in laatste st, keer

rij6 (3l, st), 2st, (2st), skip l, 2st, keer

rij7 3l, st, st, 4l, skip 4st, (2st), keer

rij8 (3l, st), (2st), 2l, skip 4l, (2st), 2st keer

rij9 3l, st, st, (2st), 1l, skip 2l, (2st), 2st, (2st), keer

rij10 (3l, st), 4l, skip 5st, (2st) in l-opening, 4l, skip 3st, 2st, keer

rij11 3l, st, *2l, skip 4l, (2st), (2st)*, skip 4l, Herhaal tussen ** nog 1x, keer

rij12 (3l, st), st, st, (2st), l, skip 2l, *(2st), st, st, (2st), l, skip 2l*, st, st, keer

rij13 3l, st, *(2st) in l-opening, 4l, skip 6st*, (2st) in l-opening, 4l, skip 5st, (2st) in laatste st, keer

rij14 (3l, st), *(2st), 2l, skip 4l, (2st)*, Herhaal tussen ** nog 1x, 3st, keer

rij15 3l, 3st, (2st), *l, skip 2l, (2st), 2st, (2st)* herhaal tussen ** nog 1x, keer

rij16 (3l, st),  *4l, skip 5st, (2st) in l-opening*, Herhaal tussen ** nog 1x, 4l, skip 4st, 2st keer
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rij17 Herhaal rij11 met extra herhaling tussen **

rij18 Herhaal rij12 met extra herhaling tussen **

rij19 Herhaal rij13 met extra herhaling tussen **

rij20 Herhaal rij14 met extra herhaling tussen **

rij21 Herhaal rij15 met extra herhaling tussen **

rij22 Herhaal rij16 met extra herhaling tussen **


Herhaal rij 17 t/m 22  27x


Werk je draadjes weg.

Block de sjaal.
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