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Patroon 6 – Mini Puntige Schulpen Rand
Daar zijn we dan, bijna aan het eind van deze Carousel CAL. Ik hoop dat je net zoveel genoten hebt 

van de CAL als ik heb genoten van het ontwerpen. 

Ik hoop ook dat je bij hebt kunnen blijven met alle motieven tijdens dit kleurrijke avontuur. Heb je de 
Special of Batik variant gemaakt? Ik weet dat sommigen van jullie moeite hadden met het kiezen van een 

haakpakket in het begin en hoop dat jullie blij zijn met de keuze die je gemaakt hebt. Ik weet ook dat 
sommigen gewoon twee dekens maken, omdat jullie niet kunnen kiezen.

Voor de steek in de rand heb ik voor beide varianten net iets anders gewerkt. Voor de Special variant 
wilde ik graag het rood en crème terug laten komen van de band uit patroon 2 van deze CAL, maar 
in de Batik variant voelde het beter om een kleur te kiezen die terugkomt in de buitenste rand van de 
motieven. Er is genoeg garen over van bepaalde kleuren, zodat je ook nog zelf je eigen favoriet kunt 

kiezen voor een persoonlijk detail als je wilt…

Ik kan niet wachten om alle variaties voorbij te zien komen de komende maanden. Plaats je foto’s 
op de Stylecraft CAL Nederland Facebook groep of op Instagram met hashtags #carousel_CAL 

#stylecraftyarns

Ik vind ze allemaal geweldig en bedankt voor het delen van dit avontuur. 

Groeten,

Sue

MATERIALEN
4mm haaknaald

AFMETING
6cm

AFKORTINGEN
cm  centimeter(s)
l  losse(n)
hh  herhaal
l-ruimte  lossenruimte
mm  millimeter(s)
hv  halve vaste
stk  stokje
v  vaste

OPMERKINGEN:
Afhechten en aanhechten garen 
Je kleurenwissel wordt veel netter wanneer je een toer eerst 
helemaal afmaakt en afhecht, in plaats van te wisselen van 
kleur in de laatste steek. Wanneer je het garen afhecht aan het 
eind van de toer zal de halve vaste die je gebruikt om de toer 
te sluiten er soms uit zien als een steek in de volgende toer. 
Let er dus op dat je goed telt en de halve vaste niet meetelt als 
een steek wanneer je de volgende toer haakt.

Omgaan met draadjes afhechten 
Ik raad altijd aan om je draadjes weg te werken tijdens het 
haken van je project; het is fijn dit aan het einde van het 
project niet meer te hoeven doen.
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Ook al hebben we ons uiterste best gedaan om er voor te zorgen dat de instructies correct zijn, is Stylecraft niet 
verantwoordelijk voor eventuele fouten. Mocht het toch onverhoopt voorkomen dat er een fout zit in een van de patronen 

zullen we zo snel mogelijk een aangepaste versie publiceren.

Stylecraft is niet verantwoordelijk voor het resultaat bij gebruik van ander garen.

Vertaling – YLA Lifestyle & Wol

Patroon 6 – Mini Puntige Schulpen Rand
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Gebruikte Special DK Kleuren: Gebruikte Batik Kleuren:
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METHODE
De rand is een toer van mini puntjes, een simpele dubbele 
granny schulp met 3l punt.

Rand toer: Hecht aan in willekeurige 3l-ruimte en haak 2l (telt 
als 1stk), (2stk, 3l, 3stk) in dezelfde l-ruimte,

*sla 1 steek over, 1v in volgende steek, sla 1 steek over, (3stk, 3l, 
3stk) in volgende steek, hh van * nog 4 keer langs de rand, sla 1 
steek over, 1v in volgende steek.

De volgende schulp is net een beetje anders, omdat het in 
een “inham” gehaakt wordt, sla laatste 2 steken van het naar 
beneden haken over en haak (2stk, 3l, 2stk) in de ruimte van 
de “inham”, sla eerste 2 steken van het naar boven haken over, 
1v in volgende steek,

*sla 1 steek over, (3stk, 3l 3stk) in volgende steek, sla 1 steek 
over, 1v in volgende steek, hh vanaf * nog 4 keer bij het stuk 
waar je omhoog haakt, sla laatste steek over, (3stk, 3l, 3stk) 
in 3l-ruimte van de volgende punt. [1 schulp in de punt, 5 
schulpen bij het naar beneden haken, 5 bij het omhoog haken 
en 1 kleinere schulp in de inham]

Herhaal dit tot het eind (laat laatste schulp weg), sluit met hv 
in 2e begin losse, hecht af. Werk alle draadjes weg.

Batik DK versie compleet

Special DK versie compleet

Je Carousel is nu klaar…
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