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Patroon Herfstsjaal “Claudia” 
 

 
 

Ik haakte deze sjaal van de Wanderlust kleurnummer 460, de Colour Crafter kleurnummer 

1302 en de Panda kleurnummer 584 van Scheepjes. Van de Wanderlust gebruikte ik 4 bollen, 

van de Colour Crafter 1 bol en van de Panda 1 bol. Ik haakte met haaknaald nummer 4. 

 

 
 

Haak met de Wanderlust een lossenlijn van 6 lossen. 

 

 
 

Toer 1 

Haak een dubbel stokje in de 4de losse vanaf je naald. Haak in de volgende 2 lossen ook elk 

een dubbel stokje. 
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Toer 2 

Haak 3 lossen, dit is niet je 1ste dubbele stokje. Haak 2 dubbele stokjes in de 1ste  en de laatste 

steek. In de steek ertussen haak je 1 dubbele stokje. Je laat de 3 beginlossen van de vorige toer 

hier dus liggen, daar doe je niks mee. Deze zijn puur om een stevige zijkant te krijgen. Wissel 

bij het laatste dubbele stokje naar de Colour Crafter. Knip de draad van de Wanderlust niet af, 

deze pak je in de volgende toer gewoon weer op. Je hebt nu 5 steken, dus je hebt er 2 

gemeerderd. 

 

 
 

Toer 3 

Haak 1 losse, dit is niet je 1ste vaste. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna. 

Hecht aan het eind van de toer de draad af. 

 

 
 

Toer 4 

Neem aan de andere kant van de toer de Wanderlust weer op. Dit doe je door de dwarslus aan 

de achterkant van de vaste van de vorige toer. Deze zit net onder de achterste lus van de steek. 

Om in deze dwarslus te haken is af en toe een beetje lastig. Je krijgt hem niet altijd goed te 

pakken. Het wil wel goed helpen als je met je nagel de steek even op je haaknaald wipt. 

Haak 3 lossen, dit is niet je 1ste dubbele stokje. Haak in de dwarslus aan de achterkant van de 

1ste vaste van de vorige toer en in alle dwarslussen daarna een dubbel stokje.  

Zie je hoe mooi de V-tjes van de vasten van de vorige toer nu aan de voorkant van je sjaal 

komen te liggen? 
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Toer 5 

Haak 3 lossen, dit is niet je 1ste dubbele stokje. Haak in de eerste en laatste steek elk 2 dubbele 

stokjes. In de steken ertussen haak je elk 1 dubbel stokje. Zo meerder je deze toer weer 2 

steken. Wissel bij het laatste dubbele stokje naar de Colour Crafter. Knip de draad van de 

Wanderlust niet af, deze pak je in de volgende toer gewoon weer op. 

 

 
 

Toer 6 t/m 107 

Herhaal steeds toer 3 t/m 5. Aan het eind van toer 107 heb je 75 steken in de toer. 

 

Toer 108 

Haak 1 losse, dit is niet je 1ste vaste. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna. 

Hecht aan het eind van de toer de draad af. 

 

Toer 109 

Neem aan de andere kant van de toer de Wanderlust weer op. Dit doe je weer door de 

dwarslus aan de achterkant van de vaste van de vorige toer.  

Haak 3 lossen, dit is niet je 1ste dubbele stokje. Haak in de dwarslus aan de achterkant van de 

1ste vaste van de vorige toer en in alle dwarslussen daarna een dubbel stokje.  

 

Toer 110 

Haak 3 lossen, dit is niet je 1ste dubbele stokje. Haak in de 1ste steek en in alle steken daarna 

elk 1 dubbel stokje. Je meerdert deze toer dus geen steken. Wissel bij het laatste dubbele 

stokje naar de Colour Crafter. Knip de draad van de Wanderlust niet af, deze pak je in de 

volgende toer gewoon weer op. 

 

Toer 111 t/m 116 

Herhaal steeds toer 108 t/m 110. 

 

Toer 117 

Haak 1 losse, dit is niet je 1ste vaste. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna. 

Hecht aan het eind van de toer de draad af. 

 

Toer 118 

Neem aan de andere kant van de toer de Wanderlust weer op. Dit doe je weer door de 

dwarslus aan de achterkant van de vaste van de vorige toer.  

Haak 3 lossen, dit is niet je 1ste dubbele stokje. Haak in de dwarslussen van de dwarslussen 

aan de achterkant van de volgende 2 vasten van de vorige toer 2 dubbele stokjes samen. 

Hiervoor sla je de naald 2 keer om je naald en steekt je naald in de dwarslus van de 1ste vaste 

van de vorige toer. Leg de draad om je naald en haal de draad op. Je hebt nu 4 lussen op je 

naald. Leg de draad weer om je naald en haal hem door de eerste 2 lussen. Nu heb je nog 3 
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lussen op je naald. Leg de draad weer om je naald en haal hem door de eerste 2 lussen. Je hebt 

nog 2 lussen op je naald.  

 

 

 
 

Leg de draad om je naald en steek hem door de dwarslus van de 2de vaste van de vorige toer. 

Leg de draad om je naald en haal de draad op. Je hebt nu 5 lussen op je naald. Leg de draad 

weer om je naald en haal hem door de eerste 2 lussen. Nu heb je nog 4 lussen op je naald. Leg 

de draad weer om je naald en haal hem door de eerste 2 lussen. Je hebt nog 3 lussen op je 

naald. Leg de draad weer om je naald en haal hem door alle 3 de lussen. Je hebt nu 1 steek 

geminderd. Het is wel handig om deze 1ste steek even te markeren. Dan is het bij de volgende 

toer goed duidelijk welke steek de laatste is. 

 

 

 
 

Haak in alle volgende dwarslussen elk 1 dubbel stokje tot je nog 2 steken over hebt. Haak in 

deze laatste 2 steken weer 2 dubbele stokjes samen op dezelfde manier als je deed bij de 1ste 2 

dubbele stokjes.  

Je minderde deze toer 2 steken. 
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Toer 119 

Haak 3 lossen, dit is niet je 1ste dubbele stokje. Haak in de 1ste steek en in alle steken daarna 

elk 1 dubbel stokje. Wissel bij het laatste dubbele stokje naar de Colour Crafter. Knip de 

draad van de Wanderlust niet af, deze pak je in de volgende toer gewoon weer op. 

 

Toer 120 t/m 224 

Herhaal steeds toer 117 t/m 119. 

Je hebt nog 3 steken over. Hecht de draad af en werk de draadjes netjes weg. 

 

Om deze sjaal haak je nog een randje. 

Neem hiervoor de Colour Crafter en maak een schuifknoop op je naald. Leg je sjaal met de 

goede kant naar je gezicht gericht voor je neer. 

Steek de naald op een willekeurige plek van de lange kant om een steek. Haak een vaste. 

Haak langs de hele rand vasten. Om ieder dubbele stokje haak je 3 vasten en om iedere vaste 

haak je 1 vaste. In de 3 steken van de korte kantjes haak je in de 1ste en 3de steek elk 3 vasten 

en in de middelste steek haak je 1 vaste. Haak zo helemaal rond. Sluit de toer met een halve 

vaste in de 1ste vaste. Wissel hierbij naar de Panda. 

 

 
 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna. Ook in de punten haak 

je gewoon 1 vaste per steek. Sluit de toer met een halve vaste in de 1ste vaste. 

Hecht de draadjes af, werk ze netjes weg en klaar is je sjaal! 
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Ik hoop dat het haken van deze sjaal je heel veel gezellige haak-momentjes heeft gebracht! Je 

zult er vast heel veel plezier van hebben!! 

 

Geniet van je hobby, geniet van het haken! 
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