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Touch of Velvet Wrap

Materiaal
Je hebt het volg nodig om de Touch of Velvet omslagdoek te maken
 3 x Scheepjes Color Crafter Velvet – Kelly (841)
 1 x Scheepjes Color Crafter Velvet – Bogart (847)
 105 zwarte houten- of glaskraaltjes van 8mm
 4mm haaknaald
 Naald om de kraaltjes op je garen te rijgen

Steekverhouding en maat
De steekverhouding is niet belangrijk voor dit project en het is niet nodig om een stekenproef te
maken. Als jouw steekverhouding gelijk is aan die van mij, zal je uiteindelijke omslagdoek
ongeveer 200 cm breed zijn en 90 cm hoog.

Bronnen



Voeg dit patroon toe aan je Ravelry bibliotheek
*** Video tutorial ***
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Afkortingen








L – losse
v – vaste
stk – stokje
hv – halve vaste
picot – 3L, hv in de eerste losse
4stkS – 4 stokjes samengehaakt
volg - volgende

Speciale steken
SDC – Speciale Dubbele Cluster: 4stkS met de eerste 2 stk in de eerste 5L-boog en de laatste 2 stk in
de tweede 5L-boog: Maak een stokje tot de laatste stap in de 5L-boog (je hebt dan nog 2 lussen op
de naald), maak nog een stokje tot de laatste stap in dezelfde 5L-boog (3 lussen op de naald), stokje
tot de laatste stap in de volg 5L-boog (4 lussen op de naald) en nog een stokje tot de laatste stap in
deze 5L-boog (5 lussen op de naald), maak een omslag en haal deze in één keer door alle lussen op
de naald.
Staand SDC – Staand Speciale Dubbele Cluster.
Hecht aan met een hv in de de eerste 5L-boog, 2L, maak een stokje tot de laatste stap in dezelfde 5Lboog (2 lussen op de naald), stokje tot de laatste stap in de volg 5L-boog (3 lussen op de naald) en
nog een stokje tot de laatste stap in deze 5L-boog (4 lussen op de naald), maak een omslag en haal
deze in één keer door alle lussen op de naald.

Video
Om dit patroon voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken heb ik een video-uitleg gemaakt
met de verschillende stappen om deze omslagdoek te maken. Deze video is in het Engels, maar uit
ervaring weet ik dat veel mensen ermee overweg kunnen, ook als ze geen Engels spreken.

Touch of Velvet Wrap – Gratis Haakpatroon
© Esther Dijkstra 2017. Alle rechten voorbehouden.
De Touch of Velvet omslagdoek bestaat uit een driehoekige basis in granny steek, gevolgd door een
open gewerkte rand, afgewerkt met kraaltjes.

Basis
Haak de basis met Scheepjes Color Crafter Velvet – Kelly (841) en een 4 mm haaknaald.

Toer 1
Maak een opzetlus op je haaknaald, 4L en sluit met een hv in de eerste losse. 4L (telt als 1stk en 1L),
haak in de 4L ring (3stk, 3L, 3stk, 1L, 1stk). Keer het werk.
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Toer 2
4L (telt als 1stk en 1L),
3stk in de volg 1L-ruimte, 1L en sla de volg 3 stk over,
[3stk, 3L, 3stk] in de 3L-boog, 1L en sla de volg 3 stk over,
3stk in de volg 1L-ruimte, 1L,
1stk in het laatste stk (dit is de 3e L van de eerste 4L van het begin van toer 1).
Keer het werk.

Toer 3
4L (telt als 1stk en 1L),
*3stk in de volg 1L-ruimte, 1L en sla de volg 3 stk over*. Herhaal ** nog 1 keer.
[3stk, 3L, 3stk] in de 3L-boog, 1L en sla de volg 3 stk over,
3stk in de volg 1L-ruimte, 1L en sla de volg 3 stk over,
3stk in de volg 1L-ruimte, 1L,
1stk in het laatste stk (dit is de 3e L van de eerste 4L van het begin van toer 2).
Keer het werk.

Toer 4
4L (telt als 1stk en 1L),
*3stk in de volg 1L-ruimte, 1L en sla de volg 3 stk over*. Herhaal ** nog 2 keer.
[3stk, 3L, 3stk] in de 3L-boog, 1L en sla de volg 3 stk over,
*3stk in de volg 1L-ruimte, 1L en sla de volg 3 stk over*. Herhaal ** nog 1 keer.
3stk in de volg 1L-ruimte, 1L,
1stk in het laatste stk (dit is de 3e L van de eerste 4L van het begin van toer 3).
Keer het werk.

Toer 5 – 52
Herhaal toer 4 waarbij je steeds 1 keer vaker herhaalt langs de randen van de driehoek. Knip de
draad af, hecht af en werk de draadeindjes weg. Je hebt nu een grote driehoek die er ongeveer zo uit
ziet.
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Rand
Haak de rand met Scheepjes Color Crafter Velvet – Bogart (847) en een 4mm haaknaald.
Eerst haak je toer 1 t/m 5, daarna hecht je af. Vervolgens rijg je de kraaltjes op je garen en haak je de
laatste toer van de omslagdoek.

Toer 1
Met een opzetlus op je haaknaald, maak je een vaste in het eerste stokje.
*1v in de volg 1L-ruimte, 5L, sla de volg 3 stk over*. Herhaal ** tot aan de 3L-boog.
(1v, 5L, 1V) in de 3L-boog om de punt van de omslagdoek te vormen.
*5L, sla de volg 3 stk over, 1v in de volg 1L-ruimte*. Herhaal ** tot de laatste 1L-ruimte.
1v in het laatste stk. Keer het werk.

Toer 2
5L (telt als 1stk en 2L), sla de volg v over,
*1v in de volg 5L-boog, sla de volg v over, 8stk in de volg 5L-boog, sla de volg v over, 1v in de volg 5Lboog, sla de volg v over, 5L*. Herhaal ** tot de 5L-boog vóór de punt van de omslagdoek.
1v in de volg 5L-boog, sla de volg v over, 12stk in de 5L-boog op de punt, sla de volg v over, 1v in de
volg 5L-boog, sla de volg v over, 5L.
Herhaal ** tot er nog drie 5L-bogen over zijn. 1v in de volg 5L-boog, 8stk in de volg 5L-boog, 1v in de
laatste 5L-boog.
2L, sla de volg v over, 1stk in de laatste v. Keer het werk.

Toer 3
1L (telt niet als een steek), 1v in dezelfde steek, sla de 2L-boog en de volg v over.
*(1stk in het volg stk, 1 picot) 7 keer, 1stk in het laatste stk, sla de volg v over, 1v in de volg 5L-boog,
sla de volg v over*. Herhaal ** tot de punt van de omslagdoek.
(1stk in het volg stk, 1 picot) 11 keer, 1stk in het laatste stk, sla de volg v over, 1v in de volg 5L-boog,
sla de volg v over.
Herhaal ** tot de laatste 5L-boog, (1stk in het volg stk, 1 picot) 7 keer, 1stk in het laatste stk.
Sla de volg v en de 2L-boog over. 1v in het laatste stk (dit is de 3e L van de eerste 5L van het begin van
toer 2). Keer het werk.

Toer 4
8L (telt als 1stk en 5L),
*1v in de 3e picot, 5L, 1v in de 5e picot, 5L, 1stk in de volg v, 5L*. Herhaal ** tot de punt van de
omslagdoek.
1v in de 3e picot, 5L, 1v in de 5e picot, 5L, 1v in de 7e picot, 5L, 1v in de 9e picot, 5L, 1stk in de volg v,
5L.
Herhaal ** tot aan het eind van de omslagdoek waarbij je de laatste keer de laatste 5L laat vervallen.
Keer het werk.

Toer 5
8L (telt als 1stk en 5L),
*1v in de volg 5L-boog, 5L*. Herhaal ** tot aan het einde van de omslagdoek. 1v in het laatste stk (dit
is de 3e L van de eerste 8L van het begin van toer 4). Knip de draad af en hecht af. Keer het werk.

Toer 6
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Rijg met een naald 105 kralen op je garen. Schuif de kralen die je niet nodig hebt verder op het garen,
zodat je steeds 1 kraal per keer naar je haaknaald kan brengen zodra je deze nodig hebt. In het begin
zal het lastig zijn om de kralen op te schuiven omdat er meer dan 100 op je garen zitten, maar zodra
je ze verwerkt wordt het makkelijker. Probeer niet om 100 kralen in één keer te schuiven, maak
groepjes van 10 tot 20 kralen.
Let op dat de SDC zo worden gehaakt dat ze de 5L-bogen delen.
Maak een Staand SDC in de 1e en 2e 5L-boog van toer 4.
*3L, breng een kraal naar je haaknaald en maak 1L over de kraal om hem op zijn plaats te houden, 3L,
SDC in dezelfde 5L-boog als waarin je de vorige SDC eindigde en de volg 5L-boog*. Herhaal ** tot aan
het einde van de omslagdoek. Knip de draad af en werk de draadeindjes weg.
Je kan het werk opspannen voor het mooiste resultaat.

En dat is het! Als je wil zien hoe mijn omslagdoek tot stand is gekomen kan je verder lezen over mijn
keuze voor het garen, de omslagdoek in wording en de fotoshoot van het eindresultaat.
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