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Mynte is een driehoekige sjaal gehaakt in 
een zeer zacht garen gemaakt van 50% wol 
en 50% katoen. Daarmee krijg je een zeer 
zachte sjaal - perfect voor degenen die pure 
wol te warm vinden of kriebelend. En men 
kan deze het hele jaar gebruiken.
De sjaal is gehaakt vanaf een hoek in een 
asymmetrische driehoek. 
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Materialen
200 g Merci van Filcolana kleur 1390
Haaknaald 3,5 mm

Afgewerkte afmetingen
Lengte x hoogte: 175 cm x 60 cm

Stekenproef
12 rijen volgens patroon = 10 cm

Afkortingen
L = losse
V= vaste
ST= stokje
Minderingen: 2Vmin (3Vmin): *steek de haaknaald in 
de volgende steek en haal een lus op*. Herhaal van 
*tot* 1(2)keer. Draad opnemen en door al de 3(4) 
lussen samen doortrekken.

Opmerking
De sjaal is gehaakt van uit 1 hoek met vermeerderin-
gen aan 1 kant. Hoe meer rijen, hoe groter de sjaal. 
Daardoor kan gemakkelijk de grootte van de sjaal 
aangepast worden.
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Werkwijze
(zie diagram op pagina 2. De nummers op het dia-
gram zijn de nummers van de rijen)
Begin met 4 lossen
R1: 3ST in de 4de L vanaf de haaknaald. + 1V in 
dezelfde steek. Draai het werk om.
R2: 4L, 3Vmin over de 3 stokjes, 1L, 1V in de L van 
het begin. Draai het werk om.
R3: 3L, 1V in de 2de L vanaf de haaknaald, 2L, 3ST in 
dezelfde steek als de V, 1V in de V van de voorgaande 
rij, 3L, 3ST in dezelfde steek als de V, 1V in de minde-
ring van de voorgaande rij. Draai het werk om.
R4: 4L, 3Vmin over de 3ST van de voorgaande rij, 1L, 
1V in het boogje van 3L van de voorgaande rij, 1L, 
1ST overslagen, 2Vmin over de 2 volgende ST van de 
voorgaande rij, 1L, 1V in het boogje van de 3L van de 
voorgaande rij. Draai om.
R5: 3L, 1V in de 2de L vanaf de haaknaald, 2L, 3ST 
in dezelfde steek als de vaste, 1V in de vaste van 
de voorgaande rij. *3L, 3ST in dezelfde steek als de 
vaste, 1V in de vaste van de voorgaande rij.* Herhaal 
van * tot* tot de laatste steek in de mindering van de 
voorgaande rij. Draai het werk om.
R6: 4L, 3Vmin over de 3ST van de voorgaande rij, 1L, 
1V in het boogje van 3L van de voorgaande rij, *1L, 
1ST overslagen, 2Vmin over de 2 volgende ST van de 
voorgaande rij, 1L, 1V in het boogje van de 3L van de 
voorgaande rij.* Herhaal van *tot* tot op het einde 
van de rij. Draai om.
Herhaal R5 en R6 tot een totaal van 119 rijen (eindig 
met rij 5). Bind af en stop de draadjes weg.
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