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Patroon Sjaal Lisa 
 

 
 

Ik heb deze sjaal gehaakt van de Whirl van Scheepjes. Je hebt hiervoor genoeg aan 1 cake. De 

kleur die ik gebruikte is kleurnummer 768, Sherbet Rainbow. 

Ik haakte de lossenlijn met haaknaald nummer 4 en de rest van de sjaal met haaknaald 

nummer 3½.  

 

Het formaat van deze sjaal is 172 x 27 centimeter. 

 

 
 

Haak met haaknaald nummer 4 een lossenlijn van 302 lossen. 

 

 
 

Toer 1 

Neem haaknaald nummer 3½.  

Haak een stokje in de 4de losse en alle lossen daarna. Je hebt nu 300 stokjes. De 3 beginlossen 

tellen hier als 1ste stokje. 
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Toer 2 

Deze toer haak je de Parelsteek. Vind je het een lastige steek om te haken? Er staat een heel 

duidelijk filmpje op mijn website onder “video’s”. In de video haak ik alleen 3 keer om het 

stokje en in dit patroon doe ik dit 4 keer. Dat heeft te maken met de dikte van het garen. 

Verder is het precies hetzelfde. 

Haak 3 lossen, dit is je 1ste stokje. Haak in de volgende steek (de 2de) een stokje. Om dit stokje 

haak je een “parel”. Hiervoor sla je de draad om je naald en steekt je naald achter het stokje 

dat je net hebt gehaakt. Leg de draad weer om je naald en haal hem op. Herhaal dit nog 3 

keer. Je hebt nu 9 lussen op je naald. Leg de draad weer om je naald en haal hem door de 

eerste 8 lussen op je naald. Leg de draad nog eens om je naald en haal hem door de laatste 2 

lussen. Je 1ste “parel” is gehaakt!  

 

 
 

Sla 1 steek over en haak een stokje in de steek erna. *Haak een “parel om dit stokje. Sla 1 

steek over en haak een stokje in de steek erna.** Herhaal van * tot ** tot het einde van de 

toer. Je laatste stokje zit in de 3de van de 3 beginlossen van de vorige toer. 
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Toer 3 

Haak 3 lossen, dit is je 1ste stokje. Haak een stokje in de 2de steek en in alle steken daarna. Je 

laatste stokje zit in de 3de van de 3 beginlossen van de vorige toer. 

Je hebt weer 300 stokjes. 

 

 
 

Toer 4 t/m 31 

Herhaal toer 2 en 3. 

 

Je sjaal is klaar, er komt nog een klein randje omheen. Ik koos voor een rand van Lossen & 

Vasten. Dit blijkt in de praktijk steeds weer een erg mooi, sierlijk randje te zijn. 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de eerste steek en haak een losse. *Haak een vaste in de 

volgende steek en haak een losse.** Herhaal van * tot ** tot je bij de hoek bent aangekomen.  

 

 
 

Haak in de hoeken 2 keer een vaste met een losse ertussen. Langs de korte kanten haak je ook 

steeds een vaste en daarna een losse, maar je haakt hier om ieder stokje of iedere 3-lossenlus 2 

vasten (met dus een losse ertussen). Herhaal dus de hele rand van * tot ** met in de hoeken 

steeds 2 vasten met een losse ertussen. Sluit de toer met een halve vaste in de 1ste vaste. 
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Hecht de draad af en werk de draadjes netjes weg. 

 

 
 

Je sjaal is klaar, je kunt haar nu gaan dragen! Ik hoop dat je zowel van het haken als van het 

dragen van deze sjaal erg zult genieten! 

 

Geniet van je hobby, geniet van het haken! 
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