
INTRECCI DI STRINGHE 
COSMICHE

(Kosmische gevlochten snaren)
van Valeria Olivati – IoAmoFattoaMano.it
De theorie van kosmische snaren is een onontgonnen 
gebied van de astronomie. Het mysterie wordt nog 
fascinerender als we ons de verwevenheid van de 
soorten energie voorstellen die op meer dan drie 
dimensies in het universum worden uitgevoerd.
Het garen GROSSO is een herinnering aan dit 
mysterie; een kosmisch strand, uitbreiding en 
aanbestedende verwevenheid met andere elementen, 
die binnen verschillende configuraties leven die met 
kleuren geassocieerd worden kunnen.
Een model voor iedereen, uit deze sjaal spreekt 
volledig de kleurrijke vreugde ervaren tijdens familie 
tijd!
Deze sjaal is gemaakt in twee eenvoudige stappen; 
eerst zijn drie afzonderlijke kettingen gehaakt en 
vervolgens worden ze samen gevlochten en  aan de 
uiteinden aan elkaar gemaakt om een warme, zachte 
en kleurrijke sjaal te creëren.
De grootte van de haaknaald (25mm) is  moeilijk te 
vinden in de winkels. Je kunt ook je eigen handen 
gebruiken door te gaan vingerhaken (zie uitleg). 
Vingerhaken is leuk en makkelijk, ook leuk  voor 
kinderen van alle leeftijden. De al royale afmetingen 
van de kettingsteek wordt versterkt door het vlechten 
van de drie onderdelen samen, waardoor de kleuren 
zich mengen en op hun beurt elkaar aanvullen.
Door de kleuren van GROSSO in "Natuurlijke" en 
"Heldere" te onderscheiden maak ik een basis van 
natuurlijke tinten, en gevlochten in een derde 
levendige kleur creëer je een contrast. Het 
gefotografeerde model toont dit effect van natuurlijke 
wit- en grijs-tinten samen met een levendig blauw. 
Echter, de mogelijkheden zijn eindeloos.

MOEILIJKHEIDSGRAAD: 
makkelijk

AFMETINGEN
Breedte:  9 cm
- Volwassen: lengte 220 cm
- Jong: lengte 180 cm
- Kinder: lengte 120 cm

GAREN
GROSSO van Borgo de' Pazzi Firenze
(200 gr./28 mt., 100% wol):

GR1 – ivoor – 200 gr (1 streng)
GR4 – grijs 200 gr (1 streng)
GR10 – blauw 200 gr (1 streng)

Met 3 strengen kun je 2 sjaals in volwassen
maat, of  1 sjaal in volwassen maat en 2 sjaals
in kleinere- of  kinder maat.

KLEUR SUGGESTIES
“Heldere” kleuren kunnen overeenkomen met een 
van de "natuurlijke" kleuren, met uitzondering van de 
GR10, die alleen met GR5 en GR3 overeenkomt. Uw 
eigen smaak kunt u altijd volgen:
- “Natuurlijke” kleuren: GR5 (bruin) + GR3 (licht 
bruin), GR2 (beige) + GR4 (grijs), GR6 (zwart) + 
GR1 (wit), GR4 (grijs) + GR1 (wit), GR2 (beige) + 
GR3 (licht bruin).
- “Heldere” kleuren: GR7 (rood), GR8 (geel), GR9 
(groen), GR10 (blauw).

HAAKNAALD
1 haaknaald nr. 25 mm (maar dit project kan ook 
worden gemaakt met je vingers, als je geen haaknaald 
van de juiste maat hebt)

MATERIALEN
stopnaald
schaar

PROEFLAPJE
10 cm  lengte = 3 lossen. Blocken is niet nodig.
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STEKEN 
losse

TECHNIEKEN
-Vinger haken (een alternatief  voor het klassieke haken) - Er 
zijn verschillende methodes, ik ga werken volgens de 
volgende foto's. Het creëert een zacht en gelijkmatige 
ketting, gemakkelijk voor kinderen om dit te leren.

1- Neem een draad van ongeveer 
50 cm lang.
2- Maak een  knoopje.
3- Stop 3-4 vingers van de 
linkerhand in de lus, laat de duim 
vrij (leg het garen naar je toe).
4-Sla het garen linksom over je 
vingers dicht bij de lus, laat de 
duim vrij.
5- Pak het garen dicht bij je pols 
met duim en wijsvinger van de 
rechterhand.
6- Tillen, iets losdraaien van de lus.
7- Over nemen over de andere 
draad en het uiteinde van de 
vingers. Leg het over je hand, en 
draa i die niet meer.
Herhaal 4 tot en met 7 tot de 

gewenste lengte.
Zie Youtube : How To - Finger Crochet by 
HappyBerry Crochet ( up to minute 2:00)

- 3 draden vlecht – zie volgende foto-instructies.

WERKWIJZE
Voorbereiding
Knip draden van dezelfde lengte  garen van elke 
streng:
- 11  meter voor een volwassenmaat sjaal
- 8  meter voor een kleinere maat sjaal
- 4  meter voor een kinder maat sjaal
Deel 1 - De ketting
Laat ongeveer 50 cm van het garen hangen, maak een 
lus en haak een soepele ketting met haaknaald nr. 25 
mm of  met je vingers tot  50 cm voor het einde. Trek 
het overgebleven garen door de laatste kettingsteek 
om het te sluiten. Herhaal dit met elke draad die je op 
maat geknipt hebt.
Deel 2 - de vlecht
Leg de drie strengen op elkaar, controleer of  ze 
allemaal gelijk liggen, je ziet de voorkant (of  
achterkant) van alle drie kleuren

Knoop ze (voorlopig) aan elkaar vast in de buurt van 
de eerste steek aan het begin. Vlecht de drie strengen 
tot het einde.

AFWERKEN
Dubbele lus afwerking (Volwassenmaat)
Maak de laatste kettingsteek van elke streng een 
beetje open,  maak drie kleine ringen (ca. 5 cm 
diameter). Leg ze alle drie over je wijsvinger. 

Neem de korte draad van de eerste kleur (de 50 cm 
die je aan het einde over hebt) van binnen uit en 
wikkel het 6/7 keer rond de groep van ringen tot je 
ongeveer een derde omwikkeld hebt.

Werk de draad weg in het omwikkelde deel, met 
behulp van een stopnaald.
Herhaal dit ook met de tweede en derde kleur zodat 
je de  de groep van ringen volledig hebt bedekt, en 
haal een draad door om een enkele lus te maken.
Maak dan de voorlopige knoop van de andere kant 
open en maak een andere lus op dezelfde manier.

Single-Loop finishing with braid (jong- of  kindermaat)
Maak een vlecht van de draaduiteinden en knoop de 
drie draden samen. 
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Maak dan de voorlopige  knoop van de andere kant 
open, en maak een lus volgens de instructie  voor de 
dubbele lus afwerking.
Plaats de vlecht in de lus om te de sjaal om de hals te 
bevestigen. De kindermaat wordt ook gebruikt als 
een originele hoofdband, zoals je op de foto 
hieronder kunt zien.

Dit design is gepubliceerd in “A tribute to SPACE ODDITY”
Mode Accessoires Herfst-Winter 2016-2017

BORGO DE' PAZZI Firenze van Effe Elle s.r.l.
in samenwerking met Magliuomini
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