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Stoere
Mannencowl

benodigdheden: 2 x merinosoft van
Scheepjes kleur 612

2 x merinosoft van
Scheepjes kleur 605

2 x merinosoft van
Scheepjes kleur 603

haaknaald 5 en stopnaald
om draadjes weg te werken.


Werkbeschrijving

Pak de eerste kleur

haak 5 lossen ( 4 basis en 1 keerlosse) 

*draai je werk, 1 keerlossen

1 ste vaste overslaan,

4 vasten*

Voor het eerste vierkantje 4 x tussen de *

Voor de breedte van de sjaal bovenstaande 10x

eindig met 1 losse knip je draad af (genoeg overhouden om af te hechten)

haal je draad door het lusje en aantrekken.
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uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om dit patroon
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Nu de volgende stap 

Hecht een nieuwe kleur aan 

Haak 4 vasten, 

haak een halve vasten door het onderste ‘gaatje’ ( zie foto 2)

1 keerlosse, 4 vasten, halve vasten door het bovenste ‘gaatje’ ( zie foto 3)

1 keerlosse, 4 vasten in de volgende 4 vasten

Het eerste blokje van je tweede toer is nu klaar.

Het volgende blokje begint in de vaste die ik aanwijs op foto 4.

Je haakt nu verder tot je boven op het laatste blokje een tweede blokje 

hebt gehaakt.

Voor de derde toer pak je de laatste kleur en herhaal je de laatste stap
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Je herhaald dit patroon totdat alle 6 bollen op zijn
of bijna op zijn en je de twee uiteindes aan elkaar
kunt zetten en de kleuren mooi door lopen.

Je hebt nu een sjaal zoals op de foto hiernaast.

Van deze sjaal maken we nu een cowl door de
uiteindes eenvoudig aan elkaar te naaien.

Kies voor het naaien 1 van de twee kleuren die aan
de uiteindes zitten. 


Het eindresultaat is een heerlijk warme zachte
cowl.

Je kunt er voor kiezen om hem breder te maken
maar dan heb je meer wol nodig.

Deze cowl met 6 bollen zorgt voor een lengte van
63 centimeter en een breedte van 23 centimeter.

Of je maakt hem in andere kleuren, of je neemt
misschien meerdere kleuren, variaties genoeg!

Ik wens je veel plezier met het maken van jou
versie.

En heb je vragen, neem dan gerust contact op.
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