
	
	

5 kleuren sjaal 
met ‘schitterende’ rand	

	

	
	 	



Een mooie eenvoudige sjaal die opvalt door het kleurverloop en het ritmisch 
herhalende effect van de steken. Een mooie sjaal die je draagt voor de sier en 
passend kunt maken bij iedere outfit.  
 
Materiaal sjaal 
 
Kleuren sjaal groen – Iedere kleur 1 bol van 50 gram. 
Cotton: Mint 2136, Pacific green 338, Apple green 2155, Jade 2141, Petrol 375,  
Sparkle: Mint 2137 
 
Kleuren sjaal Roze rood - Iedere kleur 1 bol van 50 gram. 
Cotton: Sand 2208, Peach 211, Coral 2190, Fuchsia 236, Bordeaux 222 
Sparkle: Coral 2190 
 
Haaknaald 4 of 4,5  
 
Afmeting 
200 x 21 cm 
Let op: afmeting is afhankelijk hoe los of vast je haakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
TIP:  
De sjaal moet lekker losjes gehaakt worden zodat hij soepel om je nek valt. In het 
patroon wordt gewerkt met ‘dubbele stokjes’. Deze steek zorgt voor een open effect. 
Maak eerst een proeflapje zodat je met de juiste haaknaald aan het werk gaat en je sjaal 
een fijne soepelheid krijgt. 
 

 



 
Beschrijving patroon 
Haak een ketting van 40 lossen. 
Toer 1 
Haak 4 lossen (eerste dubbele stokje. Haak 2 dubbele stokjes in de zesde losse vanaf de 
naald, *sla 2 lossen over. Haak 2 dubbele stokjes in de volgende steek. Herhaal vanaf * 11 x.  
Sla 1 losse over. Haak in de laatste steek 1 dubbel stokje. 
Toer 2 
Haak 2 lossen (eerste halve stokje), haak 3 halve stokjes.  
Haak een kleine parelsteek: deze steek wordt een soort bolletje van draadjes die om 2 van 
de voorgaande halve stokjes worden gehaakt.  
*Sla de draad om de naald. Haal de naald voorlangs over 2 eerder gehaakte halve stokjes 
heen. Steek na de 2 halve stokjes de haaknaald naar achter en haal de draad op en trek een 
lange lus. Nu 3 lussen op de naald.  
Sla nogmaals de draad om de naald, ga weer over de 2 halve stokjes heen, steek de naald 
na de 2 halve stokjes door naar achter en haal nogmaals de draad op. Er staan nu 5 lussen 
op de naald. Sla nogmaals de draad om en trek deze lus door alle lussen die op de naald 
staan.  
Haak 2 halve stokjes. Herhaal vanaf * tot de laatste 2 steken van de toer. Haak daar in 
iedere steek 1 half stokje.  
Toer 3 
Haak 4 lossen (eerste dubbele stokje) Sla 1 steek over en haak direct in de eerstvolgende 
opening vóór de eerste kleine parel 2 dubbele stokjes. (Dus voor het laatst gehaakte bolletje 
van de vorige toer.) 
Sla 1 bolletje over en haak in de volgende opening, tussen 2 bolletjes in, 2 dubbele stokjes. 
Let op: haak niet in de steek maar in de openingen tussen de bolletjes! 
Herhaal dit tot de laatste 2 steken van de toer, sla 1 steek over en haak in de laatste  
steek 1 dubbel stokje. 
Toer 4 
Herhaal toer 2 
Toer 5 tot toer 125 
Herhaal toer 2 en 3. 
25 toeren = 1 bol per kleur 
 
Haak tot slot aan iedere korte kant, het begin en het einde van de sjaal 1 toer in vasten in de 
kleur waarmee je bent begonnen en bent geëindigd. 
 
 
Beschrijving rand 
Toer 1 Sparkle 
Haak waaiers aan de lange zijdes van de sjaal en niet aan de korte kanten.  
De waaiers worden gehaakt om de halve stokjes of 2 lossen en de dubbele stokjes of 4 
lossen, de eerste en laatste steek van de toeren. 
 
Begin op de hoek van de sjaal bij de vaste en haak daar om 1 vaste omheen.  
Haak om het volgende dubbele stokje: 4 stokjes. 
Haak om het volgende halve stokje 1 vaste.  
Herhaal dit tot het einde van de toer en haak om de laatste steek 1 vaste.  
 
Herhaal dit aan de andere zijde van de sjaal.  
Werk de draadjes af en de sjaal is klaar om te dragen!  
 

  



Patroontekening  

 
	

Uitleg	kleine	parelsteek		

Een kleine parelsteek is een steek die uiteindelijk een soort bolletje van draadjes wordt, die 
om 2 van de voorgaande halve stokjes wordt gehaakt.  
 
Haak 2 halve stokjes.  
Sla de draad om de naald.  
Haal de naald voorlangs over 2 eerder  
gehaakte halve stokjes heen.  
Steek na de 2 halve stokjes de haaknaald naar  
achter en haal de draad op en trek een lange lus.  
Nu staan er 3 lussen op de naald.  
Sla nogmaals de draad om de naald,  
ga weer over de 2 halve stokjes heen,  
steek de naald na de 2 halve stokjes 
door naar achter en haal nogmaals de draad op.  
Nu staan er 5 lussen op de naald. 
Sla normaals de draad om en trek  
deze lus door alle lussen die op de naald staan.  
	
	
	
	
 
 



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Veel Haakgeluk! 

Claire 

 
De byClaire patronen zijn met grote zorg gemaakt en ontworpen. Mocht er toch iets niet kloppen,  

meld dit alsjeblieft direct. 
Kijk voor meer inspiratie, kleuren en informatie over de byClaire garens op de site www.byclaire.eu 

De byClaire patronen zijn voor privé gebruik en mogen niet voor verkoopdoeleinden worden gebruikt!  


