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hv halve vaste
l losse
v vaste
st steek

Als je het lastig vind om bij te houden welke rij precies 
wat is (bijvoorbeeld bij de separator) neem dan een 
contrastdraad en weef deze horizontaal door de rijen 
heen. Als je klaar bent met dat stukje, haal je je contrast-
draad er weer uit.
Ook deze week borduren we niet, maar haken we het 
laatste gedeelte van het grote rugstuk. Volgende week 
gaan we hierop borduren!
De paarse rijnummers geven aan wat de rijnummers zijn 
als je de rijen gedurende de weken doortelt.

TipsSteken

Patroon

Haaknaald: 4,5mm (optioneel 4,0mm).

Draadspanning: 19v en 19 rijen = 10cm.

Garens
Zie de kleurentabel verderop in het patroon voor de 
gebruikte kleuren.

Haal de stekenmarkeerder van vorige week los, 1l, keer om.
Rijen 1-56 59v, 1l, keer om.
Rij 57 59v, plaats stekenmarkeerder in laatste steek.

Separator
Let op: Het is belangrijk om de rijen waarop je de separator borduurt goed uit te tellen, omdat je tussen die van 
vorige week en deze het grote rugstuk borduurt. Als je niet zeker bent dat je het juist hebt uitgeteld, kan je er ook 
voor kiezen om de separator pas in week 8 te haken, als je het rugstuk hebt geborduurd.

De separator wordt gehaakt in rij 51-57 (rij 203-209). Neem A en gebruik een 4,0 mm haaknaald als je de neiging 
hebt om losjes te haken. Als de separator teveel trekt of je sjaal scheef trekt aan de uiteindes, gebruik dan een 
grotere haaknaald voor dit stukje. Voor verduidelijking, zie het separatordiagram op de laatste pagina.

Separator-rij 1 Hou je draad aan de onderkant van je shawl. Steek je haaknaald van boven naar onderen tussen 
de 3e en 4e st van rij 55. Haal een lus op, steek je haaknaald vervolgens in de 4e en 5e st van rij 54, haal een lus 
op, en haal deze door de lus op je naald (hv gemaakt). Haal nu een lus op tussen de 5e en 6e st van rij 53, maak 
een hv, haal een lus op tussen de 6e en 7e st van rij 52, maak een hv. Haal nu een lus op tussen de 7e en 8e steek 
van rij 51, maak een hv. Nu is je eerste diagonale lijn van de separator gemaakt.

Haal vervolgens een lus op tussen de 8e en 9e st van rij 52, maak een hv. Haal een lus op tussen de 9e en 10e st 
van rij 53, maak een hv. Haal een lus op tussen de 10e en 11e st van rij 54, maak een hv. Haal een lus op tussen 
de 11e en 12e st van rij 55, maak een hv. Haal een lus op tussen de 12e en 13e st van rij 56, maak een hv.
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Ga door met diagonale lijnen maken. Elke herhaling bestaat uit 10 hv, waarvan er 5 omhoog gaan en 5 naar 
beneden. Eindig met een hv over de 4-na-laatste v van rij 53. Je laatste diagonale lijn bestaat dus uit 4 hv, in plaats 
van 5. Knip garen af.

Separator-rij 2 Haal een lus op tussen de 3e en 4e st van rij 52. Haal een lus op tussen de 4e en 5e st van rij 53, 
maak een hv. Haal een lus op tussen de 5e en 6e st van rij 54, maak een hv (over de hv van rij 1!). Haal een lus op 
tussen de 6e en 7e st van rij 55, maak een hv. Haal een lus op tussen de 7e en 8e st van rij 56, maak een hv.

Haal een lus op tussen de 8e en 9e st van rij 55, maak een hv. Haal een lus op tussen de 9e en 10e st van rij 54, 
maak een hv. Haal een lus op tussen de 10e en 11e st van rij 53, maak een hv (over de  hv van rij 1!). Haal een lus 
op tussen de 11e en 12e st van rij 52, maak een hv. Haal een lus op tussen de 12e en 13e st van rij 51, maak een 
hv.

Ga door met diagonale lijnen maken. Elke herhaling bestaat uit 10 hv, waarvan er 5 omhoog gaan en 5 naar 
beneden. Eindig met een hv over de 4-na-laatste steek van rij 55. Je laatste diagonale lijn bestaat dus uit 4 hv, in 
plaats van 5. Knip garen af.

Optioneel, maar wel aangeraden: Neem een contrastdraad, en weef deze tussen rij 57 van vorige week en rij 1 
van deze week door (rijen 152/153, het midden van het rugstuk), en een andere contrastdraad door rij 50/51 (rijen 
202/203) van deze week (het einde van het rugstuk).

Kleurentabel

SW
Stone washed Catona (25 gr)

801

803
802

A
264
258
115

B
414
130
281

C
403
411
208

D
402
401
280

E
212
412
205

F
406
391
146

G
172
128
201

H
179
400
282

I
409
396
114

J
408
394
222

Zeemeermin 805 130 392 512 205 513 389 241 253 397 509
Diagram

Afkorting
Pastel

Juweel
Regenboog

Garens
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Separator-diagram

51 53 55 57

52 54 56
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