
SUPERNOVA
van Ilaria Caliri - Airali design - 

besenseless.blogspot.com
Supernova is een brede oneindige sjaal, die je omhelst, 
een unisex col-sjaal met een brede ronde vorm. De 
explosie van energie en licht van een Supernova vind je 
in deze accessoire, gehaakt in 3 kleuren.
De col wordt rond gehaakt met vasten en lange vasten.Je 
haakt een ketting die lang genoeg is  voor de omtrek van 
de col, en je haakt verder in de rondt tot de aangegeven 
hoogte. De lange vasten geven een interessante textuur, 
maar het werkt  makkelijk en het Emma garen is perfect 
om een duidelijke en zachte struktuur  te maken.

MOEILIJKHEIDSGRAAD: 
makkelijk

AFMETINGEN
170 cm omtrek x 24 cm hoogte

GAREN
Emma van Borgo de’ Pazzi (100 gr./85 mt., 100% wol), 
in de volgende kleuren/hoeveelheid:

EMM78 – oranje – 300 gr.
(3 bollen)
EMM73 – fles-groen (donker 
groen) – 100 gr. (1 bollen)
EMM70 – licht grijs – 100 gr.
(1 bollen)

HAAKNAALD
1 haaknaald nr.10 mm (US maat N/P-15)

MATERIALEN
naainaald
schaar

PROEFLAPJE
10 x 10 cm = 6,5 steken x 8 toeren, vasten in het rond 
gehaakt na het blocken.

STEKEN
lange-vs – lange-vaste steek: de lange steek is gemaakt door 
de haaknaald in de basis van de steken van de vorige 
toer/en in te steken, zoals aangegeven (de steek omvat 
1, 2 of  meer vorige toeren). Zie op Youtube: How to 
Crochet: Spike steek/steken by Tamara Kelly

TECHNIEKEN
Haken in het rond: sluit elke toer met een halve vaste (h.v.)

AFKORTINGEN
T toer/toeren
ls. losse
st steek/steken
h.v. halve vaste
vs. vaste
lange-vs. lange vaste
st. stokje
kl. kleur
herh. herhaal
(nummer) geeft het totale aantal steken in de toer

WERKWIJZE 
Haak 100 ls., maak altijd 1 h.v. in de eerste ls. om de 
ronde te sluiten. Zorg ervoor dat de steken niet gedraaid 
zitten en dat er geen knoopjes in de ketting zitten.
1e T (oranje kl.): 3 ls. (in plaats van 1 st.), 1 st. in elke ls. 
van het T, sluit de ronde met 1 h.v. in de 3de ls. vanaf  
het begint. (100)
2e T (oranje kl.): 1 ls. (in plaats van 1 vs.), vs. tot het 
einde van de T, sluit de ronde met 1 h.v. in de eerste ls. 
(100)
3e - 5e T (fles-groen kl.): (knip de oranje draad niet af) 
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mbs = h.v.
cat = ls.
mb = vs.
mb.all = 
lange-vs.

modulo da 
ripetere = 
patroon om 
te herhalen

1 ls. (in plaats van 1 vs.), vs. tot het einde van de T, sluit 
de ronde met 1 h.v. in de eerste ls. (100)
6e T (oranje kl.): (knip de fles-groene draad af  en ga 
verder met de oranje draad vanaf  3e T), * 1 ls. (in plaats 
van 1 vs.), 1 lange-vs. insteek de haaknaald tussen de 3de 
en 4de T (2 T onder), 1 vs., 1 lange-vs. insteek de 
haaknaald tussen de 4de en 5de T (1 T onder), 1 vs., 1 
lange-vs. insteek de haaknaald tussen de 2nd en 3de T (3 
T onder), 2 vs., 1 lange-vs. insteek de haaknaald tussen 
de 3de en 4de T (2 T onder), 1 lange-vs. insteek de 
haaknaald tussen de 4de en 5de T (1 T onder), * herh. * 
* 9 keer, en haak 1 vs. in plaats van de eerste ls., sluit de 
ronde met 1 h.v. in de eerste ls. (100)
7e - 8e T (oranje kl.): 1 ls. (in plaats van 1 vs.), vs. tot het 
einde van de T, sluit de ronde met 1 h.v. in de eerste ls. 
(100)
9e T (licht grijs kl.): (de oranje draad nier doorknippen), 
* 1 ls. (in plaats van 1 vs.), 1 lange-vs. steek de haaknaald 
tussen de 7th en 8th T (1 T onder) in, 1 lange-vs. steek 
de haaknaald tussen de 6th en 7th T (2 T onder) in, 1 
vs., 1 lange-vs. steek de haaknaald tussen de 6th en 7th 
T (2 T onder) in, 2 vs., 1 lange-vs. steek de haaknaald 
tussen de 5th en 6th T (3 T onder) in, 1 lange-vs. steek 
de haaknaald tussen de 7th en 8th T (1 T onder) in, 1 vs. 
* herh. * * 9 keer, en haak 1 vs. in plaats van de eerste 
ls., sluit de ronde met 1 h.v. in de eerste ls. (100)
10e - 11e T (licht grijs kl.): 1 ls. (in plaats van 1 vs.), vs. 
tot het einde van de T, sluit de ronde met 1 h.v. in de 
eerste ls. (100)
12e T (oranje kl.): (knip de lichte grijs draad af  en ga 

verder met de oranje draad vanaf  8e T), * 1 ls. (in plaats 
van 1 vs.), 1 vs., 1 lange-vs. steek de haaknaald tussen de 
10th en 11th T (1 T onder) in, 1 lange-vs. steek de 
haaknaald tussen de 8th en 9th T (3 T onder) in, 1 vs., 1 
lange-vs. steek de haaknaald tussen de 10th en 11th T (1 
T onder) in, 1 lange-vs. steek de haaknaald tussen de 9th 
en 10th T (2 T onder) in, 2 vs., 1 lange-vs. steek de 
haaknaald tussen de 9th en 10th T (2 T onder) in, * 
herh. * * 9 keer, en haak 1 vs. in plaats van de eerste ls., 
sluit in de ronde met 1 h.v. in de eerste ls. (100)
13e - 14e T (oranje kl.): 1 ls. (in plaats van 1 vs.), vs. tot 
het einde van de T, sluit de ronde met 1 h.v. in de eerste 
ls. (100)
15e T (fles-groen kl.): (knip de oranje draad niet af), * 1 
ls. (in plaats van 1 vs.), 1 lange-vs. steek de haaknaald 
tussen de 12th en 13th T (2 T onder) in, 2 vs., 1 lange-
vs. steek de haaknaald tussen de 11th en 12th T (3 T 
onder) in, 1 vs., 1 lange-vs. steek de haaknaald tussen de 
13th en 14th T (1 T onder) in, 1 lange-vs. steek de 
haaknaald tussen de 11th en 12th T (3 T onder) in, 2 vs. 
* herh. * * 9 keer, en haak 1 vs. in plaats van de eerste 
ls., sluit de rond met 1 h.v. in de eerste ls. (100)
16e - 17e T (fles-groen kl.): 1 ls. (in plaats van 1 vs.), vs. 
tot het einde van de T, sluit de ronde met 1 h.v. in de 
eerste ls. (100)
18e T (oranje kl.): (knip de fles-groene draad af  en ga 
verder met de oranje draad vanaf  15e T), * 1 ls. (in 
plaats van 1 vs.), 1 vs., 1 lange-vs. steek de haaknaald 
tussen de 16de en 17th T (1 T onder) in, 1 lange-vs. 
steek de haaknaald tussen de 15de en 16de T (2 T 
onder) in, 2 vs., 1 lange-vs. steek de haaknaald tussen de 
15de en 16de T (2 T onder) in, 1 lange-vs. steek de 
haaknaald tussen de 16de en 17th T (1 T onder) in, 1 vs., 
1 lange-vs. steek de haaknaald tussen de 14th en 15de T 
(3 T onder) in, * herh. * * 9 keer, en haak 1 vs. in plaats 
van de eerste ls., sluit de ronde met 1 h.v. in de eerste ls. 
(100)
19e T (oranje kl.): 3 ls. (in plaats van 1 st.), st. tot het 
einde van de T, sluit de ronde met 1 h.v. in de eerste ls. 
Knip de oranje draad af  en stop de draad in het werk. 
(100)

AFWERKEN EN BLOCKEN
Hecht de draad onzichtbaar af  met de naainaald tussen 
de vasten. Was met lauw water en knijp zachtjes om het 
overtollige water te verwijderen met  hulp van een 
handdoek. Laat vlak drogen en strijk met licht stomen 
indien nodig (niet het ijzer direct op de col gebruiken, 
gebruik in plaats daarvan een katoenen lap, b.v. 
theedoek, tussen de col en het ijzer). 
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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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