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3 x anders... door kleur 
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Comfortabel en warm  

Een heel fijne omslagdoek om te hebben in meerdere kleuren, want door de kleur heeft ie steeds een 

andere uitstraling. Draagt heerlijk, voelt zacht en door de gebruikte steek valt hij soepel en comfortabel 

om je heen. De steek geeft een soort ‘weefeffect’ doordat iedere toer in een andere kleur is en het effect 

wordt vergroot door het gebruik van haaknaald 9.  

Een omslagdoek die stoer te dragen is, met de punt naar voren. Maar hij is ook lekker warm, als je hem 

losjes om je schouders heen draagt.  

De franjes maken dat de omslagdoek zwierig en fluffy is. Een leuke bijkomstigheid is, dat je door de 

franjes, geen enkele draad hoeft af te werken!  

Met 6 bollen byClaire Soft Mix garen haak je deze heerlijke omslagdoek en ben je klaar voor de herfst! 

Materiaal 

- byClaire Soft Mix garen; 6 bollen á 50 gram 

- Schaar- Haaknaald 9 

Afmeting 
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Kleuren byClaire Soft Mix  

Omslagdoek: Groentinten 

Lime 032, Dark grey 045, Taupe 042, Olive 031, Caramel 038, Dark olive 029 

Omslagdoek: Roodtinten 

Red 009, Salmon 035, Powder Pink 003, Dark Brown 040, Bordeaux 010, Fuchsia 007 

Omslagdoek: Blauwtinten 

Sky 016, Jade 026, Ocean blue 019, Vintage mint 022, Taupe 042, Navy 021 

 

Doordat deze omslagdoek met een grote naald wordt gehaakt, is het tijdens het haken van de eerste paar 

toeren goed opletten en doorzetten. Door de grote lussen is het soms wat onduidelijk waar de lus of de 

opening is.  

Hou dit in de gaten:  

Bij iedere toer komt er één vaste bij. (in patroontekening goed te zien) 

toer 1 = 1 vaste toer 2 = 2 vasten toer 3 = 3 vasten …en zo verder….  

TIP: Knip de begin- en einddraad niet te kort af. Houd een lengte van circa 10 cm aan. De draden worden 

verwerkt in de franjes. 
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Patroontekening 

 

Tutorial omslagdoek 

 

Fotobeschrijving toer 1 

keer na iedere toer je haakwerk 

Foto 1: Maak een opzetlus en haak 2 lossen. 

Foto 2 en 3: Haak in de eerste losse een vaste. 

Foto 4: Haak 1 losse (keerlosse). 
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Fotobeschrijving toer 2 

Foto 1: Keer je haakwerk. 

Foto 2, 3, 4 en 5: Haak een vaste. Haak deze in de (keer)losse. Normaal gesproken zou je de 

losse overslaan maar nu haak je direct in de lus een vaste.  Foto 6: Haak een losse. 

Foto 7 en 8: Haak een vaste in de eerste losse van toer 1, de lus aan het eind van de toer. Haak de steek 

niet af, wissel eerst van kleur. (zie volgende fotoserie)  

Foto 9: Knip de draad door, houd een lengte aan van circa 10 cm. 
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Kleurwissel 

Foto 1 en 2: Haak het eerste gedeelte van de vaste steek tot je 2 lussen op de naald hebt staan. Haak de 

vaste af met de nieuwe kleur. Foto 3: Haak een (keer)losse. 

Toer 1 en 2 haak je in dezelfde kleur, daarna iedere toer een andere kleur. 
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Fotobeschrijving toer 3 

Foto 1: Keer het haakwerk. 

Foto 2 en 3: Haak een vaste. Haak deze in de (keer)losse. 

Foto 4: Haak een losse. 

Foto 5 en 6: Haak een vaste in de opening tussen de vasten van de vorige toer, om de losse heen. 

Foto 7: Haak een losse. 

Foto 8: Haak een vaste in de laatste lus van de toer. Maar wissel eerst van kleur zoals beschreven bij 

‘kleurwissel’.  

Herhaal foto 1 t/m 8  

In deze omslagdoek haakte ik 53 toeren.  
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De losse draadjes gebruik je bij het maken van de franjes. Voor je met de franjes verder gaat, knip je 

eerst in al de kleuren strengen van ongeveer 20 cm lang. Deze worden straks aan de zijkanten geknoopt.  

(zie tutorial ‘franje’ pag. 10) Per zijkant, per toer gebruik je 1 draad voor de franje. Als alle draadjes 

aan de omslagdoek zijn vast geknoopt ben je klaar. Ontrafel de draden en ze worden lekker luchtig, 

soepel en vormen samen voor een mooi zwierig effect aan de rand van de omslagdoek. 

TIP: Sla de omslagdoek hard uit, dan zijn bijna alle draadjes al uitgerafeld. TIP: 

Hang de omslagdoek aan de lange kant op en knip de franjes recht af. 
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Franje: 

Begin bij het maken van de franjes aan de bovenkant van de lange zijde en werk naar de punt onderin 

toe 

Foto 1: Vouw de franjedraad dubbel, precies in het midden. Haal de naald door de buitenste lus van de 

vaste. 

Foto 2: Trek de franjedraad door de lus. 

Foto 3 en 4: Pak de losse draad in dezelfde kleur erbij en trek de 3 draden strak. Haal de 3 draden met de 

naald door de lus.  

Foto 5 en 6: Trek de draden door de lus heen.  

Foto 7, 8 en 9: Maak een kleine knoop en trek de knoop strak tegen het haakwerk aan.   

Veel haakplezier! 

C l a i r e 
De byClaire patronen zijn met grote zorg gemaakt en ontworpen. Mocht er toch iets niet kloppen, meld dit alsjeblieft direct. 


