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Bubble-Gum Shawl 
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De Bubble-gum shawl is een erg simpel herhaal patroon ontworpen om te maken met 
Stylecraft Candy Swirl double breigaren, gebruik een 4mm haaknaald. 
U heeft 3 Candy Swirl cakes nodig  in uw eigen kleur keuze. 
Dat is ca. 1329m/1452yds. 
 
 
Afkortingen  

 

St, stn Steek, steken V Vaste 

Hv Halve vaste Stk,Stks Stokje 

L Ketting - lossen  VK Verkeerde kant 

GK Goede kant   

 
Tip:: Alles schuingedrukt in paars is om u te helpen en het makkelijker te maken. 

() – Herhaal instructies tussen de haakjes geeft aan hoeveel keer. 

 

Speciale Steek 

Bobbelsteek: maak een samengehaakte stk van 5. In de desbetreffende st maak 5 

onafgehaakte stks,draad omslaan en dan de draad door alle 6 de lussen halen op de 

haaknaald. De bobbel wordt gevormd wanneer u de volgende steek maakt. 
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Begin van de bobbelseek: In de desbetreffende st, 2 lossen en maak 4 aparte stks, 

draad omslaan en de draad door alle 5 de lussen halen op de haaknaald. De bobbel 

wordt gevormd wanneer u de volgende st maakt. 

Begin met een magische ring, 3 l [geldt als een stokje], 6 stks in de ring. 
Plaats een stekenmarkeerder in het 4e stk [punt st]. [3 stks per kant, plus punt stk] 
Tip: ga door met het verplaatsen van de stekenmarkeerder naar de punt steek in elke 
rij. 
 
 
Vk: 3 l, keren, stk in 1e st, stk in volgende 2 sts, 5 stks in de punt st, stk in volgende 2 sts, 
2 stks in de top van 3 l. 
[6 stks per kant,  
plus punt stk] 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gk: 3 l, keren, 2 stks in 
1e st, stk in volgende 5 
sts, 3 stks in punt st, 
stk in volgende 5 sts, 
3 stks in top van 3 l. 
[9 stks per kant,  
plus punt stk] 
 
 
 
 
Herhaal verkeerde 
kant rij. 
[12 stks per kant, plus 
punt stk] 
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Herhaal goede kant rij. 
 
[15 stks per kant,  
plus punt stk] 
 
 
 
 
 
 
 
Herhaal patroon. 

 
Bobbel rij 
Tip: bobbel rijen worden altijd aan de verkeerde kant gehaakt. 
1. 1 l, keren, 2 v in 1e st, v in volgende 2 sts, (bobbel in volgende st, v in volgende 5 sts) 
herhaal tot punt st, in punt st (2 v, bobbel st, 2 v), (v in volgende 5 sts, bobbel in 
volgende st) herhaal tot laatste 3 sts, v in volgende 2 sts, 2 v in top van 3 l. 

 

Stokjes rij 
2. 3 l [geldt als een stk], keren, 2 stks in 1e st, stk in volgende 3 sts, (stk in volgende 
bobbel st, stk in volgende 5 sts) herhaal tot 2 sts voor de punt bobbel, stk in volgende 2 
sts, 3 stks in punt bobbel st, stk in volgende 7 sts, (stk in volgende bobbel st, stk in 
volgende 5 sts) herhaal tot laatste bobbel, stk in laatste bobbel, stk in volgende 3 sts, 3 
stks in laatste st. 
 
3. 3 l [geldt als een stk], keren, stk in 1e st, stk in elke st tot de punt, 5 stks in punt st, stk 
in elke st tot één na laatste st, 2 stks in top van 3 l. 
 
4. 3 l [geldt als een stk], keren, 2 stks in 1e st, stk in elke st tot de punt, 3 stks in punt st, 
stk in elke st tot één na laatste st, 3 stks in laatste st. 
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Ga door met het patroon, 
herhaal rijen 1 to 4, 14x. 
Tip: uw bobbels zullen op 
elkaar afstemmen terwijl uw werk toeneemt en elke herhaling geeft een vermeerdering 
van 2 bobbels per kant.  
Herhaal rij 1 Bobbel rij. Steken aantal: 198 sts per kant. 
 

Afwerking en bobbel rand 
1 l, keren, 2 v in 1e st, v in elke st tot de punt, 3 v in punt bobbel, v in elke st tot het eind, 2 
v in laatste st. 
Steken aantal: 200 v per kant, plus punt v. 
 
Tip: houdt uw hv losjes om te voorkomen dat de hoek gaat krullen. 
1 l, werk langs de lange kant, maak 1 hv in elke v en 2 hv in elk stk, hv in de midden ring 
en herhaal tot het eind, 1 l en hv in de top van de v. 
Steken aantal: 235 hv. 
 
 
 
 
 
 
 
4 l, maak een begin bobbel st 
in de 4e l en maak een 2e begin bobbel st op de top van de 1e, vouw in twee met de 
goede kant tegen elkaar, hv in de 4e l, hv in de 1e l van de 1e begin bobbel st, 4 l, sla 5 v 
over, hv in volgende st, herhaal rondom, maak een definitieve hv in de laatste st. 
Tip: bij punt hv is de 3e st voor de punt st en 3e st na de punt st, telkens 5 stn overslaan. 
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1 l en werk in de 1e l voor de 1e hv en elke hv, v tot het eind. 

 
Afhechten en draadjes wegwerken. 
 
De nederlandse vertaling van dit patroon is gemaakt door Rita van Someren van 
Summerday’s Creations: https://www.facebook.com/Summerdays-Creations-
1676316205983717/  
Fouten in de vertaling voorbehouden. Mocht u deze onverhoopt toch tegenkomen, 
dan graag een bericht naar mij. 
 

Dank u voor de keuze van dit patroon. 
Heel graag wil ik uw resultaat van de Bubble Gum Shawl zien, voel uw vrij om uw bericht 
op mijn Facebook pagina te plaatsen: http://www.facebook.com/crystalsandcrochet 
Voor hulp en advies wordt lid van my Facebook groep 
https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics 
Abonneer u op mijn website, http://www.crystalsandcrochet.com/ om op de hoogte 
te blijven van al mijn ontwerpen. 
 

♥ Onthoudt alsublieft dat dit mijn ontwerp is en er copyright rechten op zitten. 
U mag een link met iedereen delen naar mijn website of Ravelry, u mag een PDF versie 
voor eigen gebruik printen, echter gelieve niet wijzigen, veranderen of delen in welke 
vorm. 

Alstublieft hou van en respecteer mij, zoals ik van u hou en respecteer. ♥ 
 

Liefs 
Helen x  

Translated by Rita Van Someren 

 

 


