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❃  Wild Wheat Shawl  ❃ 

Ontwerp:  Johanna Lindahl 

NL Vertaling: Annie Germeraad (Annyone’s Shawls Groep op Facebook) 

 

Een patroon van diagrammen. 

 

Gebruikte steken (in het diagram aangegeven onder: US)  

Sl st – halve vaste 

Ch – losse 

Sc – vaste 

Dc – stokje 

Tr – dubbelstokje 

2 dc tog – 2 stokjes samen haken 

Picot * met 1 losse 

Beschrijving van de steken gemarkeerd met een * kun je   hier  vinden 

 

Start met charts/diagram 1 

Als je de eerste 7 toeren hebt gehaakt, dan begin je met meerderen in het midden van de 

shawl. Op het diagram wordt dat aangewezen met “middle shell” 
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Het meerderen  wordt beschreven in chart/diagram 2. 

Diagram 2 begint met toer 7, die hoef je dus niet te herhalen. 

Je haakt de toeren 8 t/m 14. (Alleen het midden is dus getekend, De zijkanten blijf je haken 

zoals in diagram 1) Dit herhaal je tot de shawl groot genoeg is. 

Let op: Als je wilt beginnen met de rand, eindig dan met een toer 13 

De rand is beschreven in de charts/diagrammen 3 en 4. 

Diagram 3 beschrijft hoe je de rand moet haken, voor en na het middengedeelte. (“middle 

shells”). In diagram 4 zie je hoe je de rand haakt bij het middengedeelte  

Ook in deze twee charts/diagrammen is de eerste toer die getekend is, de laatste toer van je 

basis (dus een toer 13). Je begint de rand dus met de tweede getekende toer (is de blauwe).. 
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