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My Mini Triangle Shawl CAL 

 

 
 

 
Hallo iedereen, blij dat ik weer bij jullie ben met mijn nieuwe Mini CAL. 

“Soft Wall” is een Israëlisch bedrijf dat dit project sponsort. De sjaal werd gemaakt van de 

prachtige wol die zij importeren. 

 
Waar kan je de informatie en instructies vinden? 
 
Alle instructies worden gepost op mijn blog ( Je kan je registreren en dan krijg je de updates per 

mail), op Ravelry en je kan ze ook vinden op mijn Facebookpagina 

Foto's delen en vragen stellen kan op mijn Facebook groep Cal,il en de CAL-CROCHET ALONG 

Facebook groep die dit project begeleiden en je kan ook een tag sturen naar 

#hatchalot_simply_create op Instagram. 

http://hatchalotsarit.co.il/product/my-triangle-shawl-cal-yarn-kit-international-shipping/
http://www.ravelry.com/people/saritgrinberg
https://www.facebook.com/hatchalotsarit/
https://www.facebook.com/groups/1695414864015506/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/?fref=ts
https://www.instagram.com/hatchalot_simply_create/
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Werkrooster 
 
Het project bestaat uit 3 onderdelen en zal 3 weken duren: 
 

Deel 1: De sjaal – zal gepost worden op 8 december 2016 

Deel 2: Pompons afwerking – zal gepost worden op 15 december 2016 

Deel 3: Geheime verrassing maken voor de sjaal – zal gepost worden op 22 december 2016 

 
Dus wat moet je weten? 
 
Deze sjaal is op beginnersniveau en zal je ook lukken zelfs al is het je eerste haakwerk. 

Alles wat je moet kennen zijn de basis haaktechnieken: losse, half stokje, stokje. 

Bij de geschreven instructies zijn er duidelijke foto's toegevoegd zodat je weet waar en hoe in te 

steken. 

 
 
Materialen: 
 

 4 pakken Himalaya air wool, multi yarn 100 gram, 155 meter. (4 MEDUM) 

 Garen in een kleur van jouw keuze (eigen voorraad mag gerust) om de pin te maken voor 

de sjaal 

 Haaknaald 9-10 mm afhankelijk van de stekenproef (details volgen later.) 

 Naald om de eindjes in te werken 

 Korte plastieken breinaalden voor de kabel (1 naald of een setje van 3) 

 
***Haakpakketten zijn te koop via mijn internet winkel  LINK 
 
 
 
 

http://hatchalotsarit.co.il/product/my-triangle-shawl-cal-yarn-kit-international-shipping/
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Afmetingen: 
 
De lengte van de voltooide sjaal zal ongeveer 1.5 – 1.65 meter zijn. 

Dit hangt af van hoe vast je haakt, het garen en de haaknaald die je gekozen hebt. 

Volgens het patroon kan je kiezen om de sjaal te vergroten of af te ronden in een eerder stadium 

om een kleinere sjaal te verkrijgen. 

 
 
Mijn dank aan: 
 

 Het “Soft Wall” bedrijf. 
 

 De testhakers van het patroon: Sharon Nevo, Iris Fait en Miki Kochman. 
 

 Sharon Nevo en Iris Fait die me hebben geholpen met de Engelse vertaling. 
 

 De Beheerders en de Facebook groep CAL – CROCHET ALONG. 
 

 De Cal vertalers – die vrijwillig prachtig werk doen zonder beloning  
 (Tes Van Oostveldt, Marianne Mathijssen, Sheila Musch en Ilona Heesakkers-van Issum) 

 
 
 
 
Dus wie doet er met mij mee met mijn triangle shawl Mini CAL? 
 
 
 
Ik zie je op 8 december 2016 
 
 
 
Creëer gewoon..... 
Sarit 
 


