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Deze week gaan we de shawl met de hand voeren. De omschreven methode is vrij eenvoudig en zorgt ervoor dat 
je een onzichtbare zoom krijgt. Er zijn meerdere manieren om een shawl te voeren, dus als je liever een andere 
manier wil gebruiken, kan dat natuurlijk ook.

Materialen
 100% katoenen stof
 Optioneel: rijgdraad
 Kleermakerskrijt of uitwasbare marker
 Stofschaar
 Naaigaren (wat qua kleur lijkt op je SW kleur)
 Scherpe naald

Stap 1: Wassen
Als je 100% katoenen stof gebruikt is het waarschijnlijk dat de stof iets krimpt. Daarom is het aangeraden om de 
stof voor te wassen. Let erop dat de stof gemiddeld 5% krimpt en je wat extra stof voor de zoom gebruikt, dus 
hou hier rekening mee wat betreft de afmetingen. Strijk na het wassen de stof.

Stap 2: Rijgdraad
De shawl inrijgen met rijgdraad is optioneel, maar wel aan te raden. Rijgdraad is gemakkelijk af te breken en 
houdt de stof op zijn plaats terwijl je de shawl voert, waarna je de rijgdraad weer uithaalt. Daarnaast kan je je 
shawl ook makkelijker tussendoor wegleggen zonder dat de stof verschuift.

Let op de voorkant van je shawl als je hem gaat inrijgen. Als de shawl een beetje opgepropt zit of niet plat wil 
blijven liggen, rijg de stof dan opnieuw in. Dit ga je namelijk zien in je uiteindelijke voering. Het kost dus even wat 
tijd, maar is wel de moeite waard!

Om je shawl te voeren, volg je de volgende stappen:

Leg je shawl plat, en plaats de stof erop. Knip de stof op maat, er moet ongeveer 2cm stof aan alle 
kanten vrij zijn voor de zoom.
Start in de rechterbovenhoek. Vouw een 1,5cm zoom om tussen de shawl en de stof. Je gaat de stof 
inrijgen door de steken van de rand.
Gebruik een simpele rijgsteek en steek ongeveer 0,5-1cm vanaf de rand van de stof. Zorg dat je de zoom 
wel meepakt. Strijk gaandeweg de stof glad met je handen, en pas de zoom aan als je stof over hebt. 
zorg dat je niet te hard aan de sjaal of de stof trekt om te voorkomen dat je stof opbundeld of juist gaat 
trekken.
Als je in de linkerbovenhoek bent strijk je de stof weer glad. Vouw de zoom aan de zijkant naar binnen, en 
rijg de shawl verder in.
Ga zo door aan alle kanten. Wanneer je de shawl rondom hebt ingeregen, breek je de rijgdraad af.
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Stap 3: Voeren
Neem nu een stuk naaigaren en leg een knoopje aan het einde. Je gaat de rand van de stof aan de laatste rij 
steken van de rand naaien. Neem een stukje van de onderste lus van een steek (2-3mm) op je naald, haal de draad 
door. Steek vervolgens je naald door de stof recht onder de lus, neem daar een klein stukje (2-3mm) van op je 
naald, haal de draad door, zorg dat je niet te strak aantrekt. Pak nu het volgende stukje lus op. Ga zo rondom door. 
Door deze methode te gebruiken zie je de zoom nauwelijks. Voor verduidelijking, zie het diagram hieronder.

Rand

StofNaaigaren

Stap 4: Verticale lijnen
Nu zit de stof rondom vast, maar ook in het midden van de shawl moet deze nog vastgezet worden. Daarom ga je 
verticale lijnen maken met kleine stiksteekjes.

Meet het midden van je shawl uit, en markeer de middenlijn (van de korte kant van de shawl naar de andere korte 
kant) met kleermakerskrijt of uitwasbare marker. Pak vervolgens een stuk naaigaren, maak een knoopje aan het 
einde en maak korte stiksteekjes over deze middenlijn. Stiksteekjes maak je door een klein stukje stof van punt A 
naar B (zie hieronder) op te pakken, de draad loopt hier aan de onderkant van je stof. Vervolgens steek je je naald 
in punt C halverwege de A-B lijn, en pak je weer een klein stukje stof op. Herhaal dit totdat je de volledige middel-
lijn gestikt hebt. Verdeel de twee helften opnieuw in twee stukken en stik deze lijnen ook. Verdeel vervolgens alle 
kwarten weer in twee stukken en stik de laatste lijnen. Haal nu de rijgdraad uit, en werk alle losse eindes weg. Je 
bent klaar! 

C AB
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Je shawl wassen en verzorgen
Het is belangrijk om goed voor je shawl te zorgen. Op deze manier blijft hij het langste mooi. Dit geldt natuurlijk 
voor al het handwerk!

Kleurendoekje - Gebruik altijd een kleurendoekje (Colour catcher) bij je eerste was. De garens in deze CAL zijn erg 
kleurvast, maar er kan altijd een klein beetje kleur doorlopen. Een kleurdoekje vangt de vrijgekomen verfstoffen op 
en houdt ze vast zodat ze niet op je shawl of het overige wasgoed belanden.

Wassen - Was je shawl met de hand. Alhoewel katoen en acryl niet kunnen vervilten blijft de shawl en de kruisste-
ken het langste mooi als de shawl voorzichtig gewassen wordt. Als je het niet op de hand kan wassen, kies dan 
een wolwasprogramma.

Drogen - Laat je shawl altijd plat en in vorm opdrogen. Stop je shawl niet in de droger, omdat het garen dan 
behoorlijk wat wrijving ondervindt en kan blijven hangen.

Pillen - Het is mogelijk dat een klein beetje pilvorming optreedt als je je Hygge shawl draagt. Pilling is het resul-
taat van warmte en wrijving, en vrijwel elke vezel gaat op den duur een beetje pillen (kijk maar eens naar de 
onderkant van de armen van je favoriete vest!). Pillen kun je makkelijk verwijderen met een pluizentondeuse. 
Regelmatig wassen verwijdert ook kleine pilletjes.
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