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Patroon Omslagdoek met Bloemenfranje “Fleur” 
 

 
 

Voor het haken van deze omslagdoek gebruikte ik de garencake “Whirl” van Scheepjes. Aan 

1 cake heb je ruim voldoende. Ik haakte haar twee keer, één keer met kleurnummer 752 

(Raspberry Rocky Roads) en één keer met kleurnummer 755 (Blueberry Bambam). De laatste 

gebruikte ik voor dit patroon. 

Ook kun je haar haken met de Sunkissed van Scheepjes. Dit garen heeft dezelfde dikte, heeft 

een erg mooi zacht gemêleerd uiterlijk, maar niet een verloop van de ene naar de andere kleur.  

Je hebt hiervan 6 bollen nodig. Wil je de rand in een afwijkende kleur? Dat kan, dan raad ik je 

aan om een extra bol aan te schaffen en niet voor de omslagdoek 1 minder te nemen. Ik kan 

niet garanderen dat je anders genoeg garen hebt. Dat zou er net om kunnen spannen. 

 

Ik haakte de lossenlijn met haaknaald nummer 3½ en voor de rest van de omslagdoek 

gebruikte ik nummer 3. 

 

De maat van deze omslagdoek is ongeveer 75 x 160 centimeter. 

 

 
 

Haak met haaknaald nummer 3½ een lossenlijn van 171 lossen. 

 

Toer 1 

Neem haaknaald nummer 3. 

Haak een stokje in de 5de losse vanaf je naald en doe dit ook in de 166 volgende lossen. Je 

hebt nu 167 stokjes. De eerste 4 lossen tellen niet als 1ste stokje. 
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Toer 2 en 3 

Haak 4 lossen (dit is niet je 1ste stokje). Haak een stokje in de 1ste steek en alle 166 steken 

daarna. Je laatste stokje haak je op het 1ste stokje van de vorige toer. De 4 lossen laat je dus 

liggen, daar doe je niks mee. 

 

 
 

Toer 4 

Haak 4 lossen (dit is niet je 1ste stokje). Haak een stokje in de 1ste steek en de 6 steken daarna. 

*Haak 1 losse. Sla de volgende steek over en haak een stokje in de steek daarna.** Herhaal 

van * tot ** nog 4 keer. Je hebt nu 5 “gaatjes”. Haak 6 stokjes.*** 

Herhaal van * tot *** tot het einde van de toer.  

 

 
 

Toer 5 

Vanaf hier minder je aan het begin van iedere oneven toer 2 steken. Dit betekent ook dat de 

even toeren vanaf hier dus ook steeds op een andere manier eindigen. Als er dus staat 

“Herhaal van * tot *** tot het einde van de toer”, haak je het patroon gewoon door tot de toer 

is afgelopen.  

Haak 4 lossen (dit is niet je 1ste stokje). Haak een stokje in de 3de steek en de 4 steken daarna.  

*Haak 1 losse. Sla de losse van de 1-lossenlus van de vorige toer over en haak een stokje op 

het stokje van de vorige toer.** Herhaal van * tot ** nog 4 keer. Je hebt nu 5 “gaatjes”. Haak 

6 stokjes.*** Herhaal van * tot *** tot het einde van de toer.  
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Toer 6 

Haak 4 lossen (dit is niet je 1ste stokje). Haak een stokje in de 1ste steek en de 6 steken daarna. 

*Haak 1 losse. Sla de losse van de 1-lossenlus van de vorige toer over en haak een stokje op 

het stokje van de vorige toer.** Herhaal van * tot ** nog 4 keer. Je hebt nu 5 “gaatjes”. Haak 

6 stokjes.*** Herhaal van * tot *** tot het einde van de toer. Omdat je aan het begin van de 

vorige toer hebt geminderd, zie je dat je aan het einde van je toer niet nog 6 steken hebt, maar 

nog 4.  

 

 
 

Toer 7 

Haak 4 lossen (dit is niet je 1ste stokje). Haak een stokje in de 3de steek en de 2 steken daarna. 

*Haak 1 losse. Sla de losse van de 1-lossenlus van de vorige toer over en haak een stokje op 

het stokje van de vorige toer.** Herhaal van * tot ** nog 4 keer. Je hebt nu 5 “gaatjes”. Haak 

6 stokjes.*** Herhaal van * tot *** tot het einde van de toer.  

 

 
 

Toer 8 

Haak 4 lossen (dit is niet je 1ste stokje). Haak een stokje in de 1ste steek en de 6 steken daarna. 

*Haak 1 losse. Sla de losse van de 1-lossenlus van de vorige toer over en haak een stokje op 
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het stokje van de vorige toer.** Herhaal van * tot ** nog 4 keer. Je hebt nu 5 “gaatjes”. Haak 

6 stokjes.*** Herhaal van * tot *** tot het einde van de toer. Omdat je aan het begin van de 

oneven toeren hebt geminderd, zie je dat je aan het einde van je toer niet nog 6 steken hebt, 

maar nog 2.  

 

 
 

Toer 9 

Haak 4 lossen (dit is niet je 1ste stokje). Haak een stokje in de 3de steek. Haak om iedere 1-

lossenlus van de vorige toer en op ieder stokje van de vorige toer een stokje.  

 

 
 

Toer 10 

Haak 4 lossen (dit is niet je 1ste stokje). Haak een stokje in de 1ste steek en alle steken daarna. 

 

 
 

Toer 11 

Haak 4 lossen (dit is niet je 1ste stokje). Haak een stokje in de 3de steek en alle steken daarna. 
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Toer 12 

Haak 4 lossen (dit is niet je 1ste stokje). Haak een stokje in de 1ste steek en de 6 steken daarna. 

*Haak 1 losse. Sla de volgende steek over en haak een stokje in de steek daarna.** Herhaal 

van * tot ** nog 4 keer. Je hebt nu 5 “gaatjes”. Haak 6 stokjes.*** 

Herhaal van * tot *** tot het einde van de toer. Je ziet dat je deze toer eindigt met 4 “gaatjes”. 

 

 
 

Toer 13 

Haak 4 lossen (dit is niet je 1ste stokje). Sla de losse van de 1-lossenlus van de vorige toer 

over en haak een stokje op het stokje van de vorige toer. *Haak 1 losse. Sla de losse van de 1-

lossenlus van de vorige toer over en haak een stokje op het stokje van de vorige toer.** 

Herhaal van * tot ** nog 2 keer. Je hebt nu 3 “gaatjes”. Haak 6 stokjes. 

*Haak 1 losse. Sla de losse van de 1-lossenlus van de vorige toer over en haak een stokje op 

het stokje van de vorige toer.** Herhaal van * tot ** nog 4 keer. Je hebt nu 5 “gaatjes”. Haak 

6 stokjes.*** Herhaal van * tot *** tot het einde van de toer. 

 

 
 

Toer 14 

Haak 4 lossen (dit is niet je 1ste stokje). Haak een stokje in de 1ste steek en de 6 steken daarna. 

*Haak 1 losse. Sla de volgende steek over en haak een stokje in de steek daarna.** Herhaal 

van * tot ** nog 4 keer. Je hebt nu 5 “gaatjes”. Haak 6 stokjes.*** 

Herhaal van * tot *** tot het einde van de toer. Je ziet dat je deze toer eindigt met 3 “gaatjes”. 
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Toer 15 

Haak 4 lossen (dit is niet je 1ste stokje). Sla de losse van de 1-lossenlus van de vorige toer 

over en haak een stokje op het stokje van de vorige toer. *Haak 1 losse. Sla de losse van de 1-

lossenlus van de vorige toer over en haak een stokje op het stokje van de vorige toer.** 

Herhaal van * tot ** nog 1 keer. Je hebt nu 2 “gaatjes”. Haak 6 stokjes. 

 *Haak 1 losse. Sla de losse van de 1-lossenlus van de vorige toer over en haak een stokje op 

het stokje van de vorige toer.** Herhaal van * tot ** nog 4 keer. Je hebt nu 5 “gaatjes”. Haak 

6 stokjes.*** Herhaal van * tot *** tot het einde van de toer. 

 
 

Toer 16 

Haak 4 lossen (dit is niet je 1ste stokje). Haak een stokje in de 1ste steek en de 6 steken daarna. 

*Haak 1 losse. Sla de volgende steek over en haak een stokje in de steek daarna.** Herhaal 

van * tot ** nog 4 keer. Je hebt nu 5 “gaatjes”. Haak 6 stokjes.*** 

Herhaal van * tot *** tot het einde van de toer. Je ziet dat je deze toer eindigt met 2 “gaatjes”. 

 

 
 

Toer 17 

Haak 4 lossen (dit is niet je 1ste stokje). Sla de losse van de 1-lossenlus van de vorige toer 

over en haak een stokje op het stokje van de vorige toer. Haak verder om iedere 1-lossenlus 

van de vorige toer en op ieder stokje van de vorige toer een stokje.  

 

 
 

Toer 18 

Haak 4 lossen (dit is niet je 1ste stokje). Haak een stokje in de 1ste steek en alle steken daarna. 
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Toer 19 

Haak 4 lossen (dit is niet je 1ste stokje). Haak een stokje in de 3de steek en alle steken daarna. 

 

 
 

Dit is het patroon. Herhaal toer 4 t/m 19 nog 9 keer. Je hebt dan nog 7 steken. Blijf het 

patroon nog herhalen tot je nog 3 steken hebt.  

Keer je werk en haak 1 losse en een vaste in de 1ste steek. Haak 3 lossen, sla 1 steek over en 

haak een vaste in de volgende (laatste) steek. 

 

 
 

Tenslotte komt er nog een schulprandje langs je omslagdoek. Je begint langs de rechte lange 

kant (hier ben je ook uitgekomen). 

Haak een halve vaste, 3 lossen en 4 stokjes in de 1ste 4-lossenlus. Haak een vaste om het 

volgende stokje. Haak in de volgende 4-lossenlus 5 stokjes en haak een vaste om het stokje 

daarna. Herhaal dit tot je bent aangekomen bij de hoek. 
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Haak in de 1ste steek van de onderkant (na de hoek) 5 stokjes. Sla 1 steek over en haak een 

vaste in de steek erna. Sla 1 steek over en haak 5 stokjes in de steek erna. Herhaal dit steeds 

tot je bij de volgende hoek bent aangekomen. Je eindigt als het goed is met een vaste in de 

laatste steek. 

 

 
 

Haak in de 1ste 4-lossenlus na de hoek 5 stokjes en haak een vaste om het stokje daarna. Haak 

zo om iedere 4-lossenlus 5 stokjes en een vaste om het stokje daarna. Hecht de draad af en 

werk de draadjes netjes weg. 

 

 
 

Voor de bloemenfranje maak je 5 bloemen. 

Maak een magische lus met hierin 2 lossen en 11 stokjes. Dit zijn in totaal dus 12 stokjes. 

Trek aan het kortste draadje tot het 1ste en het laatste stokje tegen elkaar liggen. Sluit de cirkel 

met een halve vaste in de 2de van de 2 beginlossen. 

 

 
 

Haak 8 lossen en maak een halve vaste tussen het 1ste en het 2de stokje. 
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*Haak 8 lossen. Maak tussen de volgende 2 stokjes in een halve vaste. Haak 8 lossen. Haak 

tussen dezelfde 2 stokjes als de vorige keer een halve vaste.** Herhaal van * tot ** tot je aan 

het einde van de toer bent aangekomen. Haak nog 1 keer 8 lossen en haak een halve vaste 

tussen het 1ste en 2de stokje in, daar waar je ook je 1ste halve vaste van deze toer in maakte. 

Hecht de draad af en werk de draadjes netjes weg. 

 

 
 

Je eerste bloem is nu klaar. Haak de andere 4 op dezelfde manier. 

Als alle 5 bloemen klaar zijn, maak je ze als een soort van franje aan de smalste kant van je 

doek. 

 

 
 

Maak 7 lossen. Trek nu deze lossenlijn door de 3-lossenlus die je maakte voor je aan de 

schulprand begon, helemaal aan het pntje van je omslagdoek. Haal hem daarna ook door een 

bloemblad van één van de bloemetjes. Sluit je lossenlijn tot een ring met een halve vaste in de 

eerste losse. Hecht de draad af en werk de draadjes weg. 

 

 
 

Doe met het 2de en 3de bloemetje hetzelfde, maar dan met een lossenlijn van 27 lossen.  
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Het 4de en 5de bloemetje bevestig je op dezelfde manier aan je omslagdoek met een lossenlijn 

van 47 lossen.  

 

 
 

Je kunt het “bosje” bloemetjes nog even een beetje bij elkaar binden met en touwtje. Bij de 

blauwe deed ik dit met een enkel draadje in dezelfde kleur als de bloemetjes. Bij de roze deed 

ik dit door er in de felle roze kleur een touwtje er een paar keer om te binden. Wees hierin 

lekker creatief! 

 

 
 

Tenslotte kun je je omslagdoek nog even blocken. Je maakt haar hiervoor vochtig en spant 

hem op een matras, een paar block-matjes of eventueel een handdoek. Voor het spannen kun 

je speciaal hiervoor bedoelde block-draden en t-pinnen gebruiken. Ook kun je bijvoorbeeld 

breinaalden gebruiken. 

 

 
 

Je omslagdoek is klaar voor gebruik. Ik hoop dat je haar met veel plezier gehaakt hebt en dat 

je haar ook met heel veel plezier zult dragen! 

 

Geniet van je hobby, geniet van het haken! 
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