The Fishermen’s scarf haakpatroon NL

De Fishermen’s scarf is een ontwerp voor iedereen. Het kan gemaakt worden
voor een ieder omdat het een reguliere steek is met als resultaat een soepele,
warme en mooie uitstraling. Zeker als u de keuze maakt voor een wolachtig garen komt dit patroon er erg mooi uit met een bijna gebreid effect.
Daarnaast is het een heerlijk patroon omdat er slechts één herhalingstoer is
die u continu blijft haken. Ideaal om je favoriete serie of film ondertussen
bij te kijken. Omdat ik een oceaan-achtig kleur garen koos voor het
voorbeeld, kreeg ik er meteen een beeld bij van mannen op zee in de koude
herfstdagen. Een dikke en warme sjaal dragend die ze beschermd tegen de
koude zeewind. Ik hoop dat u veel plezier gaat hebben van dit gratis
patroon en dat er vele nieuwe creaties uit voort mogen komen in de
toekomst.

Theguywiththehook a.k.a. Mark Roseboom

Garens :
Ik gebruikte Scheepjes Our Tribe garen voor dit patroon, voor een reguliere sjaal heeft u 3
bollen van het Our Tribe garen nodig welke bestaan uit 100 grams bollen van 420 meter.
Het is een mix van 70% Merino superwash wol en 30% polyamide welke een heerlijk zacht
resultaat geeft. In totaal heeft u ongeveer 1100 – 1200 meter garen nodig.
Voor het voorbeeld gebruikte ik kleur 970 Cypress Textiles.

Haaknaald en andere materialen :

Gebruik een haaknaald 5,0mm.
Naald en schaar.

Formaat :
Het formaat van de sjaal uit 3 bollen Our Tribe garen zal ongeveer 220 cm lengte en 25 cm
breedte opleveren.
10 toeren patroon met 60 steken is ongeveer 8 cm lengte en 25 cm breedte.

Haaktermen ( US termen ) :
[ ] - Totaal aantal steken na een Toer.
( ) – Gedeelte hiertussen geeft een herhaling in de Toer aan of geeft soms een notitie weer.
L – Losse
V–V
HST – half stokje
2HSTS – haak 2 halve stokjes samen
ruimte – als in lossen-ruimte
GK – Goede kant van het werk
AK – Achterkant van het werk

Patroon notities :
- Aan het eind van iedere Toer zegt het patroon u te keren, voor deze kering haakt u de 3
lossen die u maakt aan het begin van een volgende Toer. U hoeft dus geen extra losse te
haken om te keren.
- U kunt deze sjaal zo lang of kort maken als u zelf wilt door het herhalen van de herhalings
Toer.
- U kunt de sjaal breder of minder breed maken door het toevoegen of verwijderen van
steken. Zorg altijd wel voor een even aantal steken en pas het aantal herhalingen in de Toer
hierop aan.
- Steken die getypt zijn in hoofdletter formaat zijn steken in de huidige Toer, steken getypt in
regulier lettertype refereren naar een steek uit voorgaande toeren.
- Ondanks dat de steek gemaakt in het patroon simpel is, kunnen de ruimtes waarin de steek
gemaakt moet worden kunnen nog weleens verwarring opleveren bij het gebruiken van enkel
de geschreven versie. Als u hier moeite mee heeft, kijk dan naar de foto’s in het patroon en
het kleine stukje teltekening om dit goed door te krijgen.
- Als u er voor kiest een ander garen te kiezen, hou dan in gedachte om zeker 2 maten
haaknaald omhoog te gaan op de voorgeschreven dikte. Het patroon heeft dit echt nodig. Als
voorbeeld, het Our Tribe garen is beschreven op een 4mm haaknaald en wordt in dit patroon
dus gehaakt op een 5mm haaknaald.

Instructies :

Neem een haaknaald 5,0mm en maak 61L.
Begin Toer : Maak een V in de tweede L vanaf de naald, 1V in iedere L van lossenketting tot
eind. Keer werk. [60V]
Toer 1 (AK) : 1L (telt niet als steek), 1V in iedere steek over gehele toer. Keer werk. [60V]
Toer 2 (GK) : 3L ( eerste HST + 1L), ( 2HSTS over volgende 2 steken, maak 1L) 29 keer,
1HST in laatste steek. Keer werk. [ 2HST / 29 keer een 2HSTS en 30 keer een 1L-ruimte]
Toer 3 : 3L (eerste HST + 1L), 2HSTS over volgende twee 1l-ruimtes ( zie foto 1), maak 1L,
(2HSTS over voorgaande 1l-ruimte waar het tweede hst in gemaakt is van voorgaande 2hsts
en volgende nog ongebruikte 1l-ruimte ( zie foto 3 & 5) ) 28 keer. 1HST in laatste steek. Keer
werk. [ 2HST/ 29 keer een 2HSTS en 30 keer een 1L-ruimte]
Herhaal Toer 3 zolang als u wilt tot de gewenste lengte van de sjaal. Omdat u in Toeren
werkt zult u continu wisselen tussen de goede kant van het werk en de achterkant van het
werk.
Wanneer u 30 gram garen over heeft of de gewenste lengte heeft bereikt, eindig het patroon
dan met de volgende twee Toeren, het maakt hierin niet uit aan welke kant u aan deze
Toeren begint.

Eind Toer 1 : 1L ( telt niet als steek), 1V in eerste steek, 1V in iedere 1l-ruimte en 2hsts over
de gehele toer tot de laatste 1l-ruimte en hst, sla de 1l-ruimte over, 1V in laatste steek. Keer
werk. [60V]
Eind Toer 2 : 1L (telt niet als steek), 1V in iedere steek over Toer. Hecht draad af. [60V]

Werk alle aanhechtdraden af. In principe is het niet nodig de sjaal te blocken, als u dit wel
wilt doen is dit uiteraard mogelijk.

Na het beëindigen van uw sjaal is het optioneel om franjes aan uw sjaal te maken. Hoeveel
of weinig u er aan maakt is geheel aan u. Als u ze wilt maken, doe dit dan door 10 draden
van ongeveer 25 cm. lengte te knippen. Draai ze samen. Haal de draden door een ruimte
tussen 2 vasten in de begintoeren. Zorg er voor dat de draden aan beide kanten gelijk zijn
qua lengte. Maak een schuifknoop en trek deze strak aan. Doe dit proces gelijkmatig aan
beide kanten van de sjaal met een aantal naar keuze. Wanneer je een kant af hebt en de
franjes allemaal bevestigd zijn, knip ze dan allemaal gelijkmatig af. Voor een meer
gedetaileerd beeld hiervan kunt u ook in de foto sectie een schema zien.

In bovenstaande afbeeldingen kunt u zien hoe een hst in een al gebruikte 1l-ruimte en een
volgende onbewerkte 1l-ruimte samen worden gehaakt. Foto 1 laat zien hoe u begint aan
een Toer met de eerste twee 1l-ruimtes, de volgende foto’s laten u het vervolgproces van de
Toer zien.

In bovenstaande sectie kunt u stap voor stap zien hoe de franjes gemaakt worden.

Teltekening:

Steken legenda :

Hdc = hst , t-ch1 = 1L
Hdc2tog = 2sts , t-ch2 = 2L
Sc = V

Hierboven heeft u een wat duidelijker beeld. De groene lijnen laten
u zien in welke l-ruimtes de halve stokjes van een 2sts gemaakt
worden.

Groot dank aan mijn tester :
Mam – www.instagram.com/dutchsilence

Ontwerp door : the guy with the hook – 2019
https://theguywiththehook.com
https://www.instagram.com/theguywiththehook
https://www.ravelry.com/projects/theguywiththehook
https://www.ravelry.com/designers/mark-roseboom
https://www.facebook.com/theguywihthehook

Alle copyright en de rechten zijn eigendom van mij. Daarom het verzoek dit patroon niet te kopieren,
delen of er misbruik van te maken. In welke manier dan ook, of dit nu op social media, geheime
groepen, Whatsapp of Telegram apps is, dit is strikt verboden. Als er misbruik wordt waargenomen
zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen.
Omdat dit een gratis patroon is, verzoek ik vriendelijk eerst contact met mij op te nemen als u dit
patroon voor commerciele doeleinden wil gaan gebruiken.
Het is toegestaan afgemaakte projecten met dit patroon te verkopen voor eigen doeleinden. Ik zou
het leuk vinden als u mij als ontwerper tagt of een verwijzing maakt wanneer u uw werk in wording of
afgemaakt laat zien op publieke kanalen. Gebruik alstublieft de #crochetfishermensscarf op social
media om de resultaten van dit patroon slechts onder één simpele zoekterm te verenigen.
Als laatste, hartelijk dank voor het maken van dit patroon. Er is een hoop tijd, energie en creativiteit
in dit stukje kunst gestoken en iedere nieuwe versie die uit dit patroon voortkomt maakt het dit
allemaal waard.

Mark a.k.a. the guy with the hook

