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Begin met een ketting van vier lossen die je met een halve vaste sluit.   Of maak 

gebruik van een Magische Cirkel 
 
 Toer 1 : Begin met 3 lossen ( dit is het eerste stokje) Haak nog 2 stokjes in de 

cirkel. Nu 2 lossen en daarna weer 3 stokjes.    
 

Toer 2: Keer het werk en haak 3 lossen ( dit is het eerste stokje) haak nog twee 

stokjes in de laatste stokje van de vorige ronde. Haak 1 losse en dan drie stokjes, 1 

losse en 3 stokjes in het ontstane gat bij de losse van de vorige ronde. Haak weer 1 

losse en dan 3 stokjes in het laatste stokje van de vorige ronde.    
 

Toer 3: Keer het werk en haak 3 lossen ( dit is het eerste stokje) haak nog twee 

stokjes in de het laatste stokje van de vorige ronde. Haak 1 losse en dan drie 

stokjes in de losse van de vorige ronde. Haak weer 1 losse en dan drie stokjes 1 

losse 3 stokjes in het middelste gat/losse van de vorige ronde. Haak nu 1 losse en 

dan 3 stokjes in de volgende losse van de vorige toer. Haak weer 1 losse en dan 3 

stokjes in de laatste stokje van de vorige toer     
 
Toer 4, 5, 6 etc: zie ronde 3. Haak net zolang door tot je tevreden bent over de 

grootte van je omslagdoek.  
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Afwerken: Na afloop haak je een rand met vasten helemaal rondom met de 

Paradiso of je maakt er franjes van aan de onderkanten van de sjaal. 

 

Kleurenschema 

Toer 1-3 Nobile 

Toer 4-5 Lace Merino print samen met Lace pailletes (of lace pearls) 

Toer 6-7 Leggero 

Toer 8-9 Secondo en Secondo Print samen 

Toer 10-11 Estivo 

Toer 12 Nobile 

Toer 13-14 Secondo met Lace Merino Print samen 

Toer 15-16 Leggero 

Toer 17-18 Secondo Print met Lace Merino Print samen 

Toer 19-20 Lace Merino Print samen met Lace paillettes (of lace Pearls)  

Toer 21-22 Estivo 

Toer 23 Nobile 

Rest van de toeren: herhaal vanaf toer 4. Als een garen op is, stap dan over naar 

een ander garen of sla die toeren over.  

 

 
 
	  


