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Materiaal: 2 à 3 bollen wol van 100gr al naar gelang hoe groot je de sjaal wilt maken. 

Haaknaald 3 of 3,5 ook naar gelang de dikte van de wol e wat je zelf het prettigst vindt. 

 

 

Start: 

10 lossen, sluit deze met een halve vaste tot een ring. 

Rij 1: 3 lossen (is 1e stokje), dan 19 stokjes in de ring (in totaal 20 stokjes, met de 3 lossen 

inbegrepen). Keer. 

Rij 2: 3 lossen (is 1e stokje), 19 stokjes op elk van de stokjes van de vorige toer (in totaal 20 stokjes, 

met de 3 lossen inbegrepen). Keer. 

Rij 3: 3 lossen (is 1e stokje), **1 losse, 1 stokje in het 1e stokje van de vorige rij** Herhaal 19 x (dus 

19 x 1 losse en 19 x 1 stokje). De rij eindigt met een laatste stokje in de 3e losse van de vorige toer. In 

totaal heb je 19 x 1 losse en 20 stokjes. Keer. 

Rij 4: 3 lossen (is 1e stokje), 10 lossen (totaal 13 lossen), 1vaste rondom de 2e losse van de vorige rij 

(dit is in de opening tussen het 2e en 3e stokje van de vorige toer), dan 5 lossen, 1 vaste tussen het 4e 

en 5e stokje, 5 lossen,  1 vaste tussen het 6e en 7e stokje, 5 lossen, 1 vaste tussen het 8e en 9e stokje, 

10 lossen, 1 vaste tussen het 10e en 11e stokje (dit is precies op de helft van de vorige toer),  10 

 



lossen, 1 vaste tussen het 12e en 13e stokje,  5 lossen, 1 vaste in het 14e en 15e stokje,  5 lossen, 1 

vaste, 10 lossen, 1 stokje in de 3e losse van de vorige toer. Keer. 

Rij 5: 3 lossen (is 1e stokje), 9 stokjes in de 10 lossenring van de vorige toer (totaal dus 10 stokjes), 1 

vaste in de 5 lossenring van de vorige toer, 5 lossen, 1 vaste in de 5 lossenring van de vorige toer, 5 

lossen, 1 vaste in de 5 lossenboog van de vorige toer, 10 stokjes in de 10 lossenboog van de vorige 

toer, direkt aansluitend 10 stokjes in de volgende 10 lossenboog van de vorige toer, 1 vaste in de 5 

lossenboog van de vorige toer, 5 lossen, 1 vaste in de 5 lossenboog van de vorige toer, 5 lossen,  1 

vaste in de 5 lossenboog van de vorige toer, 9 stokjes in de 10 lossenboog van de vorige toer en het 

laatste stokje in de 3e losse van de vorige toer. 

Notitie bij deze toer: Géén 5 lossen haken nà de 10 stokjes als je de vaste in de volgende 5 

lossenboog haakt en ook niet vòòr je 10 stokjes, het springt meteen van de stokjes naar de vaste of 

direkt van de vaste naar de stokjes. 

Pffff komen jullie er nog aan uit? Anders goed kijken op de close-up foto die ik op FB heb geplaatst ;-) 

Rij 6: 3 lossen (is 1e stokje), 9 stokjes op elk stokje van de vorige toer (10 in totaal), 1 vaste in de 5 

lossenboog van de vorige toer, 5 lossen, 1 vaste in de volgende  5 lossenboog, 10 stokjes op elk van 

de volgende 10 stokjes, plus aansluitend nog eens 10 stokjes op de volgende 10 stokjes van de vorige 

toer, 1 vaste in de 5 lossenboog van de vorige toer,  5 lossen, 1 vaste in de 5 lossenboog van de 

vorige toer, 9 stokjes op de volgende 9 stokjes van de vorige toer , laatste stokje in de 3 losse van de 

vorige toer (10 in totaal). Keer. 

Even ter notitie: Geen lossen tussen de 2x 10 stokjes (dit is het midden) en geen 5 lossen als je van je 

10 stokjes groep over gaat naar de 5 lossenboog en omgekeerd. 

 

Toer 7: 3 lossen )is 1e stokje), ** 1 losse, 1 stokje op het stokje van de vorige toer **, herhaal op elk 

van de 9 steken van de vorige toer  (in totaal 9 lossen en 10 stokjes met de 1e 3 lossen meegeteld). 

Daarna spring je meteen met een stokje naar de volgende groep, dus je maakt geen vaste ertussen. 

Je slaat een 5 lossenboog volledig over. 1 Stokje op het volgende stokje van de vorige toer, ** 1 

losse, 1 stokje **, herhaal dit 19 x (in totaal 20 stokjes met steeds een losse ertussen, in totaal 19 

lossen). Sla de 5 lossenboog van de vorige toer over en maak direkt een stokje op het stokje van de 

vorige toer.** 1 vaste, 1 stokje, **, herhaal 9x, eindig met een stokje op de 3e losse van de vorige 

toer ( is 10 stokjes met 9 lossen ertussen). Keer 

 

Toer 8: 3 lossen (is 1e stokje),10 lossen,  dit is een herhaling van toer 4. Met dat verschil dat je er 

meer moet maken, aangezien de toeren groter worden. 

Toer 9:  Herhaal toer 5.  

Toer 10: Herhaal toer 6. 

Toer 11: Herhaal toer 7. 

Toer 12: Herhaal toer 8. 



Het komt erop neer dat je toer  5 t/m 8 steeds herhaalt, je zult merken dat de sjaal steeds groter 

wordt. Maak de sjaal tot jouw gewenste lengte 

Er komt nog een afwerkingsboordje langs, maar die zal ik op een later tijdstip toevoegen. Moet ‘ m 

nog vertalen. 

Tip: Naarmate de sjaal groter wordt, raad ik jullie aan om toch regelmatig hetgeen je gehaakt hebt te 

controleren op fouten, het overkomt mij nog steeds dat ik uit moet halen. Ik ga er steeds van uit dat 

ik geen fouten maak, maar helaas ....... haha 

 

Hoop dat ik jullie hiermee heb geholpen. Ik hoop ook dat er geen fouten in staan en dat jullie het een 

beetje begrijpen. Dit is mijn eerste vertaling en uitgeschreven patroon. Het is misschien een beetje té 

uitvoerig genoteerd, maar het patroon is op zich vrij simpel. 

Dus laat me zeker iets weten als je denkt dat er niets van klopt. 

Veel plezier met je nieuwe gehaakte sjaal. Ik ben alvast aan dit mooie patroon verslaafd! 

 

 

Boord:  (indien gewenst) 

In ontwikkeling. Wordt vervolgd! 



 

 


