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BIJ GEBRUIK VAN 3 KLEUREN 

De testers van mijn shawl hebben me gevraagd of er een mogelijkheid was om de shawl in 3 kleuren te maken. Dus heb 

ik een lijst gemaakt met 2 opties bij gebruik van 3 kleuren. De verschillen zijn gemarkeerd in het rood. 

 

WEEK 4 

 

Toer Steek Origineel Optie 1 Optie 2 

91-97 Hor. Strepen 1-2-1-2-1-2-1 1-2-1-2-1-2-1 1-2-1-2-1-2-1 

98-99 Rand 1 3 3 

100 Rand 2 3 3 
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HERINNERING 
Begin altijd met een meerdering, vóór de middelste steek en direct na de middelste steek. En meerder vóór de 

laatste steek. 

 

Toer 91 tot en met 97 
 

 

Horizontale strepen 

 

 

Toer 91  TSS kleur 1  KW in de teruggaande toer 

Toer 92  TPS  kleur 2  KW in de teruggaande toer 

Toer 93  TSS kleur 1  KW in de teruggaande toer 

Toer 94  TPS kleur 2  KW in de teruggaande toer 

Toer 95  TSS kleur 1  KW in de teruggaande toer 

Toer 96  TPS kleur 2  KW in de teruggaande toer 

Toer 97  TSS kleur 1  KW in de teruggaande toer 

 

(391 lussen) 
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Toer 98 tot en met 100 
 

KW in de laatste doorhaal aan het einde van de teruggaande toer 97 

 

Toer 98 en 99 zijn gehaakt in kleur 1 en Toer 100 in kleur 2, omdat ik de kwastjes in kleur 1 heb gedaan. Maar je bent 

vrij om dit aan te passen naar eigen wens. 

 

Openwerk patroon 

 

 
 

Het patroon wordt gehaakt in de teruggaande toer. Wanneer je de stap voor stap instructies volgt, is het makkelijk, maar 

je moet dan ook niets overslaan. 

 

Als je hulp nodig hebt met deze steek, bekijk dan deze video van Kim Guzman op YouTube 
https://youtu.be/EKuDhoRJJ1w?list=PLoH3zXZBXpSNeMMlWqQNQJyH07Z40U54f 

 

Toer 98 
kleur 1 

heengaande toer 

TSS 

 

Teruggaande toer 

stap 1  haal door 1 lus  

stap 2  haal door 2 lussen, (alle meerderingen worden op deze manier gehaakt) 

stap 3  haal door 1 lus 

stap 4  haal door 4 lussen, 

stap 5  haal door 1 lus 2 KEER 

stap 6  herhaal stap 4 en 5 tot de meerdering voor middelste steek, 

stap 7  haal door 2 lussen 3 keer 

stap 8  herhaal stap 4 en 5 tot de meerdering voor de laatste steek 

stap 9  haal door 2 lussen 2 keer 

 

 

LET OP 
 

Wanneer je vóór de meerdering voor de middelste steek geen 3 lussen hebt, haal je door 2 lussen totdat je de middelste 

steek hebt bereikt. Daarna moet je na de middelste steek, net zo vaak door 2 lussen halen als dat je ervoor hebt gedaan, 

Ga verder met stap 8.  

 

(395 lussen) 

  

https://youtu.be/EKuDhoRJJ1w?list=PLoH3zXZBXpSNeMMlWqQNQJyH07Z40U54f
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Toer 99 
kleur 1 

 

Uitleg TES  Tunisian Extended stitch 

 

De TES is gebaseerd op de TSS, maar heeft een extra doorhaal door 1 lus  

 

stap 1   haal een steek op net als bij een TSS 

stap 2  haal door 

stap 3  draad over en haal door 1 lus op de naald 

 

Voor een beetje hulp bekijk je deze video van Kim Guzman over de Tunisian Extended Stitch 

https://youtu.be/BpvYSuGtaK4 

 

Heengaande toer 

Begin je toer met een losse omdat de TES een langere steek is.  

TES in elke steek en in elke losse 

 

Teruggaande toer 

stap 1  haal door 1 lus  

stap 2  haal door 2 lussen, (alle meerderingen worden op deze manier gehaakt) 

stap 3  haal door 1 lus 

stap 4  haal door 4 lussen, 

stap 5  haal door 1 lus 2 KEER 

stap 6  herhaal stap 4 en 5 tot de meerdering voor middelste steek, 

stap 7  haal door 2 lussen 3 keer 

stap 8  herhaal stap 4 en 5 tot de meerdering voor de laatste steek 

stap 9  haal door 2 lussen 2 keer 

 

LET OP 
 

Wanneer je vóór de meerdering voor de middelste steek geen 3 lussen hebt, haal je door 2 lussen totdat je de middelste 

steek hebt bereikt. Daarna moet je na de middelste steek, net zo vaak door 2 lussen halen als dat je ervoor hebt gedaan, 

Ga verder met stap 8.  

 

 

(399 lussen) 

 

  

https://youtu.be/BpvYSuGtaK4
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Toer 100 
kleur 2 

 

Heengaande toer 

Begin je toer met een losse omdat de TES een langere steek is.  

TES in elke steek  

 

Teruggaande toer 

stap 1  haal door 1 lus  

stap 2  haal door 2 lussen, (alle meerderingen worden op deze manier gehaakt) 

stap 3  haal door 1 lus 

stap 4  haal door 4 lussen, 

stap 5  haal door 1 lus 2 KEER 

stap 6  herhaal stap 4 en 5 tot de meerdering voor middelste steek, 

stap 7  haal door 2 lussen 3 keer 

stap 8  herhaal stap 4 en 5 tot de meerdering voor de laatste steek 

stap 9  haal door 2 lussen 2 keer 

 

(403 lussen) 

 

Normaal gesproken zou je nu een afsluitende toer haken, maar die heb ik hierbij overgeslagen vanwege de kwastjes. 

 

TIP 

Voor je kwastjes kun je een CD/DVD hoesje of een boek met harde kaft gebruiken. Wind je garen eromheen, maar niet 

over elkaar en je hebt kwastjes.  

Als je vind dat de punt van je shawl het nodig heeft, kan je een rand met vasten eromheen haken of elke willekeurige 

rand die je mooi vind.  
 

Hier zijn een paar shawls van testers, van over de hele wereldd. Ik dank alle testers, zonder hen zou er geen patroon 

zijn. 

 

          
Rita   Northcote cotton     Marjolein Fenna 

 

         
Laurel  Chainette Glitz    Melissa   loops & Threads 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154333186906805&set=p.10154333186906805&type=3

