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Dit patroon is ontworpen in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Durable en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder 
toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Gebruikte steken / Afkortingen:
In dit patroon heb zijn de volgende steken gebruikt:
- losse 
- keerlosse 
- stokje = st
- vaste
- steek
- *…* = het gedeelte wat tussen *…* staat wordt herhaald

Afmeting:
De sjaal is 152 cm lang en 44 cm breed

Werkwijze: 
Begin met een lossen ketting van 90 steken. 

Toer 1
Haak  een vaste in de tweede losse vanaf de naald. Haak * een vaste in de volgende steek *, 
herhaal tot einde toer (89 steken). Haak 4 lossen, keer je werk.

Toer 2
Haak een groep van 7 stokjes in de 5e vaste, haak een losse, sla 3 steken over, haak een stokje in de 9e 
steek, haak een losse, sla 3 steken over, haak * een groepje van 7 stokjes in de volgende steek, 
haak een losse, sla 3 steken over, haak een stokje in de volgende steek, haak een losse*. 
Herhaal *…* tot de 85e steek, haak in de 85e steek een groepje van 7 stokjes, haak een losse, 
haak een stokje in de laatste steek. Haak 5 lossen, keer je werk.
Je hebt nu 11 groepjes van 7 stokjes.

Toer 3 
Haak een stokje in de laatste steek van de vorige toer, haak *een losse, 
haak 3 stokjes in het 4e stokje van het 7 stokjes groepje van de vorige toer, haak een losse, 
haak 3 stokjes in het enkele stokje van de vorige toer *. Herhaal *…* tot en met het laatste groepje van 
7 stokjes, haak een losse, haak een stokje in de 3e losse van de vorige toer, haak 2 lossen en haak 
opnieuw een stokje in de 3e losse van de vorige toer. Haak 3 lossen, keer je werk.
Je hebt nu 21 groepjes van 3 stokjes.

(48% katoen, 48% acryl en 4% polyester)  
200 gram = 750 meter

Benodigdheden: 
Voor deze sjaal is gebruik gemaakt van de 
volgende materialen:
- 1 x 200 gram Colourful glam kleur 5018 Unicorn 

- Haaknaald 3,5
- Borduurnaald zonder punt
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Toer 4
Haak 3 stokjes in de laatste steek van de vorige toer. Haak een losse, haak * een stokje in het middelste 
stokje van het groepje van 3 stokjes, haak een losse, haak een groep van 7 stokjes in het middelste 
stokje van het volgende groepje van 3 stokjes, haak een losse*. Herhaal *…* tot en met het één na 
laatste groepje van 3 stokjes van de vorige toer. Haak een losse, haak een stokje in het middelste stokje 
van het laatste groepje van 3 stokjes van de vorige toer. Haak een losse, haak 4 stokjes in de 3e losse 
van de 5 lossen van de vorige toer. Haak 3 lossen, keer je werk.
Je hebt nu 10 groepjes van 7 stokjes.

Toer 5
Haak een stokje in de eerste losse van de keerlossen van de vorige toer, haak *een losse, haak 3 stokjes 
in enkele stokje van de vorige toer, haak een losse, haak 3 stokjes in het middelste stokje van het 7 
stokjes groepje van de vorige toer, haak een losse, haak 3 stokjes in het enkele stokje van de vorige toer 
*. Herhaal *…* tot en met het laatste enkele stokje van de vorige toer. Haak een losse, haak 2 stokjes in 
de 3e losse van de vorige toer. Haak 3 lossen, keer je werk.
Je hebt nu 21 groepjes van 3 stokjes.

Toer 6
Herhaal toer 2

Toer 7
Herhaal toer 3

Toer 8
Herhaal toer 4

Toer 9
Herhaal toer 5

Haakschema: 

Herhaal toer 2 tot en met 5 tot dat je bol bijna op is. 
Eindig met een toer met groepjes van 3 stokjes.

Laatste toer
Haak een toer vasten.


