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Kashmir omslagdoek
Een omslagdoek van kashmir stof met gehaakte rand en bloemen voor een kille
avond of stoer over je jeansjas. Ook een beginnend haakster kan deze omslagdoek
maken. In één avond haak je 1 of 2 randen en 1 bloem in twee uurtjes.
Benodigdheden:
75 cm. wollen kashmir stof in donker olijfgroen van 1,50 m. breed
(aljona.nl)
1 grote knoop van 5 cm. doorsnede en 1 kleine knoop van ongeveer 2 of
3cm. doorsnede
acrylgaren Katia Planet, kleur 3994 pruisisch blauw, 3951 naturel, 3996
rozen roze, 3980 groen, 3998 fuchsia, 3983 licht groen, 3999 oudroze,
4000 zeegroen en 3997 licht okergeel, verkrijgbaar bij wolenkatoen.nl
Aan gereedschap: haaknaald nr. 5, wol- maasnaald, stofschaar, snijmat,
transparante snijliniaal en een rolmes met een width skip 1¼ inch, dit
rolmes is ontworpen voor het regelmatig snijden van kleine inkepingen in
de stof (aljona.nl)
Werkbeschrijving:
Snijd eerst de stof in een driehoek met een gewoon rolmes op je snijmat (of knip): onderaan horizontaal
gemeten 150 cm. Zet een speld bij 75 cm., ofwel het midden. Meet nu 70 cm. verticaal vanuit het midden. De
twee buitenste lijnen (diagonaal) moeten beide 103 cm. zijn. Zie tekening hiernaast.
Snijd één centimeter vanaf de rand gemeten langs de liniaal met het width skip rolmes op
de snijmat de kleine inkepingen. Doe dit bij alle drie de zijkanten. Je hoeft de stof niet
eerst af te werken met bijvoorbeeld de naaimachine want kashmir wollen stof rafelt
niet. Je kunt je snijmaterialen nu opbergen. Je gaat haken!
Gebruikte steken: l, v, hst, st, dbst, smn ghkt st.
Tip 1: smn ghkt st betekent samen gehaakte stokjes
Tip 2: iedere toer (T) sluit je met 1 hv en iedere nieuwe toer begin je met een losse.

150 cm.

Aan de haak:
T 1: kleur 3999, 1 v in ieder gaatje van de stof, op iedere hoek 4 v in 1 gat
T 2: kleur 3999, 1 v op elke v, op iedere hoek 4 v in 1 gat
T 3: kleur 3999, 1 v overslaan, 1 st, 1 st, 1 st in de overgeslagen v (voorlangs
haken). Op de hoeken gewoon doorhaken.
T 4: kleur 4000, * 1 v (tussen de groepjes van de 3 st), 3 l, * herhaal tussen * *.
T 5: kleur 4000, 2 v om boog van 3 l, * 3 l, 1 v om het midden van de volgende
boog van 3 l, * herhaal tussen * *.
T 6: kleur 3998, 1 v op 1 v, * om de lus: 3x 1 st, 1 v op 1 v, * herhaal tussen *
*.
T 7: kleur 3997, begin bij 1 van de 2 hoeken van 103 cm. te haken. Haak
vanaf nu van rechts naar links (knip aan het einde de draad af en werk deze
met de maasnaald weg en begin opnieuw aan de rechterkant van je haakwerk).
Je werk dus niet keren! Langs deze twee zijkanten van 103 cm. en niet meer
langs de rand van 150 cm. Haak dus van punt naar punt: * 2x 1 v om de boog
van T 5 (dus 2 toeren lager insteken), 2 l, * herhaal tussen * *.
T 8: kleur 3997, * 3x 1 st om de 2 l, 1 l, * herhaal tussen * *.
T 9: kleur 3994, * 2x 1 v smn hkn tussen de 2 v van T 7, 1 v op
1 st 3x, * herhaal tussen * *. Vanaf hier minder je aan beide
uiteinden iedere T één “boog” met st.
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T 10: kleur 3994, *1 v op 2e v van de vorige T, 3 l, * herhaal tussen * *.
T 11: kleur 3951, * 3 smn ghkt st om boog van 3 l, 1 st op overgeslagen v, de v aan de rechterkant waar je van
haakt, 2 l. Op de hoogte van de hoek haak je 2x in 1 boog (de smn ghkt st, * herhaal tussen * *.
T 12: kleur 3996, * 3x 1 v om de 2 l van de vorige T, * herhaal tussen * *.
T 13: kleur 3996, * 1 v tussen iedere groep van 3 v, 3 l, 1 v op 2e v, 3 l, * herhaal tussen * *.
T 14: kleur 3980, * 1 v op 2e st, 3 l, 1 v (aan de voorkant van v in het midden van de boog van het groepje van
de vorige T), * herhaal tussen * *.
T 15: kleur 3980, * 1 v in het midden van de boog van 3 l, 3 l. * herhaal tussen * *.
T 16: kleur 3998, 1 v in de 1e ”boog”, 1 l, * 1 v (van de volgende boog), 1 hst, 1 st, 1 dbst, 1 st, 1 hst, 1 v, 1 l, 1
v om de volgende boog, 1 l, * herhaal tussen * *.
T 17: kleur 3983, begin nu met haken op de hoek bij toer 7, haak eerst 1 v op de kleur fuchsia van T 6, 3x 1 v
naar T 9 toe, dan verder zoals T 16: 3x groepje * * haak verder, 1 l, 1 v aan de achterkant van het dbst, 1 l, om
het boogje met 1 v van T 15 haak je, 1 v, 1 hst, 1 st, 1 dbst, 1 st, 1 hst, 1 v * herhaal tussen * * en eindig op
de andere hoek zoals je begonnen bent met 3 groepjes * * en 3x 1 v, 1 v op T 6.
Tip: vergeet niet om alle draden met de maasnaald netjes weg te werken.
De bloemen:
Bloem 1: haak deze volgens het tekenschema 1 = algemene basisbloem
groot.
Bloem 2 en 3: deze zijn kleiner en hetzelfde patroon = tekenschema 2.
Hierbij kun je variëren door bijvoorbeeld alleen toer 1 t/m 5 te haken
(zoals het voorbeeld). Gebruik voor bloem 1: T 1 t/m 3 kleur 3998, T 5 en
6 kleur 3996, T 7 en 8 kleur 3999. Bloem 2 en 3: T 1 en 2, kleur 3980, T
3 en 4 kleur 3983, T 5 en 6 kleur 3951.
Hecht je begin- en einddraad niet af (de overige draden wel) maar
borduur hiermee de drie bloemen vast op de midden achter punt tegen
het haakwerk aan.
Tot slot de twee knopen: sla hiervoor de doek om je schouders en kijk waar je de buitenste (grootste) knoop
vast wilt zetten (schouderhoogte). En de kleine knoop zet je aan de binnenkant vast aan de andere schouder
(hoogte).
Heel veel succes met het maken/haken en… veel plezier met het dragen!
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