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Handleiding en foto‘s van de
firma Max Gründl (c).
Benodigd gereedschap:
haaknaald 3,0 - 4,0,
schaar,
naald
© Aduis

Benodigd materiaal:
beanie ca. 200 g (4 verschillende kleuren á 50 g)
sjaals: elk ca. 100 - 150 g
wol Cotton Quick

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Lichte zomermode om zelf te haken. De sjaals kunnen afzonderlijk of in
combinatie worden gedragen.
Grootte:

Beanie: hoofdomtrek 53 cm - 57 cm
Sjaals: ca. 12 cm x 180 cm

Verbruik:

Beanie: violet, rood, oranje en roze van elk 50 g
Sjaal 1: 100 g oranje
Sjaal 2: 150 g rood
Sjaal 3: 150 g roze

Naalddikte:

Haaknaald 3,0 - 4,0

Basispatroon:
Sjaals in heengaande en teruggaande baan:
(Aantal steken deelbaar door 5 + 1)
1e ronde: 1 keerlosse steek, * 7 losse steken, 4 steken overslaan, 1 vaste steek in de volgende
steek van de voorronde, vanaf * herhalen, eindig met 1 vaste steek (in de volgende ronde de vaste
steek om de LS voor de voorronde haken)
2e ronde: 5 keerlosse steken, * 4 staafjes in de middelste steek van er onderliggende losse steekboog, vanaf * herhalen, eindigen met een 3-voudig staafje in de laatste LS de onderliggende losse
steekboog
3e ronde: 3 keerlosse steken, * elk 1 stokje, in de volgende 4 steken van de vorige ronde passeren,
1 LS, vanaf * herhalen, eindig met 4 stokjes en 1 stokje in de laatste steek
4e ronde: zoals de 3e ronde
Beanie in ronden: (aantal steken deelbaar door 5)
1e ronde: 1 LS ter vervanging van het 1e VS, 7 LS, 4 S passeren, 1 VS in de 5e S van de vorige
ronde, vanaf * herhalen, eindig met 1 KS in de vervangende LS van het begin van de ronde (in de
volgende ronde de VS om de LS van de vorige ronde haken)
2e ronde: met 4 KS naar de 4e LS van de losse steekboog maken, 3 LS als vervanging voor het 1e stokje, 3
stokjes in de middelste LS van de losse steekboog, 1 LS, * 4 stokjes in de middelste LS van de volgende losse steekboog, 1 LS vanaf * herhalen, eindigen met 1 KS in de 3e vervangende LS van het begin van de ronde.
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3. Rd.: 3 LS als vervanging voor het 1e stokje, elk 1e stokje in de volgende 3 steken, * de LS
van de vorige ronde passeren, 1 LS, elk 1 stokje in de volgende 4 steken, vanaf * herhalen, eindigen met 1 LS en 1 KS in de 3e vervangende LS van de het begin van de ronde.
4. Rd.: zoals de 3e ronde
De 1e tot en met 4e ronde steeds herhalen.
Kleurverdeling: (Beanie)
1e – 11e ronde: violet
12e – 14e ronde: roze
15e ronde: violet
16e -18e: rood
19e ronde: violet
20e – 22e ronde: oranje
23e – 29e ronde: violet
Bij het wisselen van kleur de KS al in de nieuwe kleur!

Stekenproef (basispatroon):
19 S x 9 R/Rd. = 10 cm x 10 cm

Handleiding Beanie:

De Beanie muts wordt van onder naar boven in Rd in de opgegeven kleurverdeling gehaakt 90 LS
opzetten, met 1 KS de Rd sluiten en 10 Rd VS haken. Elke Rd VS begint met 1 LS als vervanging
voor de 1e VS en eindigt met 1 KS in de vervangende LS van het begin van de ronde. Elke Rd
begint met LS als vervanging voor het 1 stokje en eindigt met 1 KS in de 3e vervangende LS van
het begin van de ronde.
De 11e ronde in stokjes haken, hierbij 25 st meerderen, doordat men de 6e S ( vervangende LS
inbegrepen) en daarna afwisselend elke volgende 3e en elke volgende 4e S verdubbelen ( = 2 stk
in 1 S van de vorige ronde) = 115 S.
De 12e – 23e ronde met het basispatroon werken.
In de 24e ronde als volgt met minderen beginnen:
24e ronde: 3 vervangende LS, de volgende 2 stk samen minderen, 1 stk, * 1 LS, de LS van de
vorige ronde overslaan, 1 stk, 2 stk samen minderen, 1 stk, vanaf* herhalen, eindig met 1 LS en 1
KS in de 3e vervangende LS van het begin van de ronde = 92 S
25e ronde: 3 vervangende LS , de volgende 2 stk samen minderen, * 1 LS, de LS van de vorige
ronde overslaan, 1 stk, 2 stk samen minderen, vanaf * herhalen, eindig met 1 LS en 1 KS in de 3e
vervangende LS van het begin van de ronde = 69 S
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26e ronde: 3 vervangende LS, 1 stk, * 1 LS, de LS van de vorige ronde overslaan, 2 stk, samen minderen, vanaf * herhalen, eindig met 1 KS in de 3e vervangende LS van het begin van de ronde = 46 S
27e ronde: 3 vervangende LS , * de LS van de vorige ronde passeren, vanaf * herhalen, eindig
met 1 KS in de 3e vervangende LS van het begin van de ronde = 23 steken
28e ronde: na de 3e vervangende LS steeds 2 stokjes samen minderen, eindig met 1 KS in de 3e
vervangende LS van het begin van de ronde = 12 steken
29e ronde: VS haken, daarbij na de vervangende LS steeds 2 VS samen haken = 7 steken
Knip de werkdraad af en hiermee de muts boven samentrekken en alle draden zorgvuldig afhechten.

Sjaal 1, 2 en 3:

25 LS en 1 keerlosse steek opzetten en 1 R vaste steken haken. Dan voor sjaal 1 ( oranje ), de
eerste en 2 R van het basispatroon steeds herh, voor sjaal 2 ( rood ), de 1e tot en met 4e rij van
het basispatroon steeds herhalen, en voor sjaal 3 (roze ), de 3e R van het basispatroon steeds
herh. Bij een totale hoogte van 180 cm met 1 R vast steken eindigen. Naar wens franjes aan de
uiteinden van de sjaal knopen en alle draden zorgvuldig afhechten.

Afkortingen :

• kl. = kleur • R = rij(en) • Rd = ronde •S = steek • VS = vaste steek (steken
• stk = stokje(s) • LS = losse steek/steken • KS = ketting steek •
• herh. = herhalen •KLS = keerlosse steek

Benodigd gereedschap:
haaknaald 3,0 - 4,0,
schaar,
naald
© Aduis

Benodigd materiaal:
beanie ca. 200 g (4 verschillende kleuren á 50 g)
sjaals: elk ca. 100 - 150 g
wol Cotton Quick

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

