Pippin Poppycock © 2019

Rambling Rose Shawl
Deel vier
4.5 & 4 mm haaknaald
US terminologie

Bladeren & wijnranken
Om de wijnranken te creeren gebruikt men oppervlakte haken op de panelen. Hier kun je het plezier van een
eigen creatie beleven, geen twee wijnranken zijn per slot van rekening hetzelfde. Hieronder voorbeeld van
oppervlakte haken en wijnranken die gemaakt zijn.
Oppervlakte haken
Kleur D
Er wordt door de panelen heen gehaakt; steek de haaknaald door de stof heen zodat deze aan de andere kant
er uit komt. Maak het garen aan de haaknaald vast en trek door de stof heen, doe de haaknaald opnieuw door
de stof in weke richting de wijnrank gaat. Haal het garen over de naald ( achter de stof) en trek door de stof
omhoog en door de lus zoals een halve vaste. Blijf doorgaan met deze beweging tot er een spoor van
oppervlakte halve vaste ontstaat.
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Werk de wijnranken tussen de rozen maar laat de rand/vastmaak ruimte vrij. Hier is waar de hoekwijnrank wordt
gemaakt nadat de panelen aan elkaar gemaakt zijn.

Leave Blank

Tip: Doe de eindjes aan de verkeerde kant in de wijnranken zodat er een nette en gladde afwerking ontstaat.
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Vast maken aan de hoofd sjaal
Kleur C
Voor het afmaken van de wijnranken moeten de panelen aan de hoofd sjaal
worden vast gemaakt. Werk aan de verkeerde kant van de sjaal en de panelen.
Controleer of de panelen met de gemaakte rand vast gemaakt worden die
gemaakt is in deel 3.
Het korte panel eerst.
Start in de eerste steek van de sjaal en het panel.* werk een v in beide lussen
van de corresponderende steek*
De sjaal heeft 209 v aan de kant en het paneel 208. Maak een extra v in de
laatste steek.
Totaal= 209 steken.
Tweede lange panel.
*werk een v in de corresponderende lussen van de kant van de sjaal en ga dan
door met het einde van het korte paneel vast te maken met 234 steken*
Totaal=234 v
Hecht af
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Hoek wijnranken en lussen.
Nu de panelen aan de sjaal en elkaar zijn vastgemaakt kunnen de hoekwijnranken en lussen gemaakt worden.
Maak opnieuw naar eigen idee en fantasie.

Bladeren
Decoratieve bladeren. Maak zoveel bladeren om de rozen te decoreren naar eigen inzicht. Hier is een
combinatie van kleinere en grotere bladeren gebruikt. Zie voorbeeld beneden.

Met kleur D
Groot blad
K8, v in 2e K vanaf de naald, werk de K af, ½ st, st, 2st, st, ½ st. Er moet 1K over zijn. In de laatste K (v, ½ st, v).
Werk terug aan de ander kant van de steken- ½ st, st, 2st, st, ½ st. Maak met een ½ v aan de eerste steek vast.
Laat een staartje van 22 cm garen zitten voor bevestiging op de panelen.
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Klein blad
K6, v in 2e K van de naald, werk de K af naar beneden, ½ st, 2st, ½ st, een K blijft over. In de laatste K 3v. Werk
aan de andere kant terug – ½ st, 2st, ½ st. Maak met een ½ v vast aan de eerste v. Laat een staartje garen van
22 cm zitten voor de bladeren op de panelen te bevestigen.
dc sc
hdc hdc sk

Tip: naai de begin draad door de nerf van het blaadje en laat een lang stuk aan het blad voor bevestiging.

Bevestig de bladeren.
Plaats de bladeren met de lange staart die was blijven zitten en naai vast. Werk het restant weer aan de
achterkant in de wijnranken voor een net resultaat.
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