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Surprising Shawl Pin 
Verrassende Sjaal Pin 

 

 
 
Ik hou echt van sjaals, in alle formaten, patronen en kleuren... 
En ik zoek altijd naar iets om de sjaal mee te sluiten... 
Tot nu toe kon ik geen pin vinden die me aan stond: een pin die modern was, en klassevol en met 
een eerlijke prijs... 
Toen ik bezig was met het ontwerp van Mijn-driehoek-sjaal en op zoek was naar een pin kreeg ik 
het fantastische idee om mijn eigen pin te ontwerpen. Het patroon voor de sjaalpin had ik heel 
duidelijk voor ogen en ik haakte deze dan ook onmiddellijk, maar het probleem was het vinden van 
de pin/ het stokje zelf, dat de sjaal vastmaakt aan de pin. 
Ik probeerde verschillende dingen maar dan... 
Waarom dacht ik daar niet eerder aan? 
Mijn oog viel op een set van kabel breinaalden en ik vond dit een ingenieus idee... 
Wat denk je? Is dit niet het best mogelijke idee voor een sjaal pin? 
 
Zo is deze sjaal pin geboren... 
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De pin is ontworpen als deel 3 van de mini CAL Mijn Driehoek Sjaal. 
 
Het patroon is gepost in mijn blog  (je kan je registreren en dan krijg je alle updates via email), in 
Ravelry en ik post ook alle updates op mijn Facebook pagina. 
 
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. 
 
Dit patroon is vertaald door: Tes, Sheila, Marianne, Ilona 
 
Het patroon, het tijdschema en de benodigde materialen kan je hier vinden of hier 
Deel 1 – De Driehoeks sjaal kan je hier 
Deel 2 – Pompon rand kan je hier 
 
Materialen: 
 
Elk door jou gekozen garen en kleur (uit je voorraad mag ook) is goed – ik gebruikte Medium 4 
garen (100g/205m). 
Haaknaald – ik raad aan om een iets kleinere haaknaald te nemen dan de voorgestelde maat – ik 
gebruikte een 4.5mm haaknaald. 
Setje kabel breinaalden.    
 
 
 
 
 
 
 
Afkortingen: 
 
l =  losse(n) 
hv =  halve vaste 
v =  vaste 
stk =  stokje 
F =  Foto  
 
  

http://hatchalotsarit.co.il/
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/
http://hatchalotsarit.co.il/my-triangle-shawl-mini-cal/
http://www.ravelry.com/patterns/library/my-triangle-shawl-mini-cal
http://hatchalotsarit.co.il/mini-cal-my-triangle-shawl-part-1-main-shawl/
http://hatchalotsarit.co.il/mini-cal-my-triangle-shawl-part-2-pompon-border/
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Instructies: 
 
15l, hv in eerste l  om een ring te krijgen. 

 
 
 
 
Toer 1 : 
Notitie: voor een mooier resultaat haak ik ook het begindraadje mee in. 
1l (telt niet als st), 40v rondom de ring, zet aan elkaar met een hv in de eerste v (40 st). 
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Toer 2: 
1l (telt niet als st), sla 1st  st over, stk in volgende st, stk in de overgeslagen st (1 voorste X st 
gemaakt), (sla volgende st over, stk in volgende st, stk in overgeslagen st) x19, sluit met (hv in 
eerste stk). (20 voorste X st). 
 
 

 
 
 
Knip het garen af en werk de uiteinden weg. 
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En nu het verrassende gedeelte van de pin... 
Leg de sjaal pin op de sjaal daar waar je de sjaal wilt sluiten, neem 1 van de kabel breinaalden, 
steek die in de sjaal pin zodat de beide delen van de sjaal vastgepint worden en laat de kabel 
breinaald omhoog komen net voor de andere kant van de pin... 
 

 
 
Had je het geraden? De kabel breinaald is gebruikt als pin in de sjaal pin! 
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Hoe cool is dat? 
 
 
 
 
Veel plezier!!! 
 
Deel je foto's, ik zal blij zijn als je mij tag't zodat ik je foto's van de driehoeksjaal met verrassingspin 
ook kan zien!! 
 
 
 
Creëer gewoon..... 
 
Sarit 


