
WERKBESCHRIJVING - Forest sjaal

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Marianne Dekkers- Roos van MaRRose - CCC in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn 
eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl 
zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Marianne: “Deze ruime en heerlijk warme sjaal is gehaakt met een dubbele draad "Durable Forest", voor een extra stoer 
effect. De basis is het bloemmotief van de "Bruidssjaal", die hier in 3 rijen aan elkaar vastgehaakt zijn; aan beide korte 
kanten is een half motief gehaakt”.

Afmetingen:
De afmetingen (van de niet geblockte/opgespannen 
motieven/sjaal) zijn:

* Elk motief heeft een diameter van ca 13 cm;
* Lengte sjaal: 208 cm; breedte sjaal: 39 cm;
* Franjes: 13 cm.

Vanzelfsprekend kun je de afmetingen aanpassen aan je eigen wensen.

Benodigdheden:
Durable Forest,  in gemêleerd licht grijs, kleur 4000, 9 bollen á 50 gram
- Haaknaald: 7 mm
- Centimer
- Schaar
- Stopnaald

Gebruikte steken:
Losse(n)
Halve vaste
Vaste
Reliëf vaste
Stokje
Dubbel stokje
Dubbel reliëf stokje
Puf steek

Speciale steken:
Reliëf vaste: je haakt een vaste, maar haakt deze OM de aangegeven steek van de vorige toer heen; je steekt de naald 
precies in de ruimte vóór de steek waar je omheen wilt haken (van voor naar achter), gaat met de naald áchter deze steek 
om, en komt weer naar voren (van achter naar voor); je maakt een omslag (=draad over je naald), haalt de draad op (trekt 
deze ahw achter de steek om weer naar voren), maakt weer een omslag, haalt de draad door de twee lussen op de naald: 
reliëf vaste gemaakt.

Dubbel reliëf stokje: je draad gaat tweemaal om de naald, je steekt je naald precies in de ruimte vóór de steek waar je 
omheen wilt haken (van voor naar achter), je naald komt achter de steek langs weer naar de voorkant van je werk, je 
maakt een omslag, haalt de draad op, (trekt deze ahw achter de steek om weer naar voren), maakt een omslag, haalt 
de draad door twee lussen op de naald, maakt nog een omslag, haalt de draad door twee lussen op de naald, maakt een 
laatste omslag en haalt de draad door de laatste twee lussen op de naald: dubbel reliëf stokje gemaakt.
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Puf (of moes) steek: (met 1 lus op de naald) haak je in de steek of plek zoals aangegeven in het patroon:  [maak een 
omslag, steek je naald in, maak een omslag, haal een lus op (tot de hoogte van een stokje)] - herhaal de instructie tussen 
[ en ] 5 keer, totdat je 11 lussen op de naald hebt; maak een omslag en haal de draad in één keer door alle 11 lussen op de 
naald, haak 1 losse om de puf af te sluiten: puf steek gemaakt.
TIP: wanneer je in een volgende toer in een puf steek moet haken, dan steek je de haaknaald in onder de 1-losse steek 
waarmee je elke puf steek afsluit.

Werkwijze:
Motief 1: 
toer 1: haak 4 lossen (of start met een magische ring), sluit met een halve vaste in de 1e losse tot een ring; 3 lossen 
(telt vanaf hier als 1e stokje), 1 losse *1 stokje, 1 losse; herhaal vanaf * 11 keer;  sluit met een halve vaste boven in het 1e 
stokje (=3e losse van 3-begin-lossen) - (12 stokjes & 12 boogjes van 1-losse);

Toer 2: halve vaste in eerstvolgende boogje van 1-losse; 3 lossen (telt vanaf hier als 1e stokje), 2 stokjes in hetzelfde 
boogje van 1-losse; 1 dubbel reliëf stokje om volgend stokje (gehaakt in toer 1), sla volgend boogje van 1-losse over; *3 
stokjes in volgend boogje van 1-losse, 1 dubbel reliëf stokje om volgend stokje, sla volgend boogje van 1-losse over; herhaal 
vanaf * 5 keer; sluit met een halve vaste boven in het 1e stokje (=3e losse van 3-begin-lossen) - 
(6 groepjes van 3 stokjes - 6 dubbele reliëf stokjes);

Toer 3: halve vaste tussen 1e en 2e stokje in; *1 puf/moes steek tussen 1e en 2e stokje van het groepje van 3-stokjes uit de 
vorige toer (vergeet niet elke puf steek met een losse af te sluiten; deze losse telt niet mee bij de 2 lossen die je telkens 
tussen pufsteken moet haken), 2 lossen, 1 puf steek tussen 2e en 3e stokje (van het groepje van 3-stokjes uit de vorige 
toer), 2 lossen, 1 dubbel reliëf stokje om het dubbel reliëf stokje van de vorige toer heen, 2 lossen; herhaal vanaf * 5 keer; 
sluit met een halve vaste bovenin de 1e puf steek - (12 pufsteken - 6 dubbele reliëf stokjes - 18 boogjes van 2-lossen);

Toer 4: 5 lossen (1e losse telt als 1e vaste),* 1 vaste bovenin puf steek, 4 lossen, 1 vaste bovenin puf steek, 4 lossen, 
1 reliëf vaste om dubbel reliëf stokje van de vorige toer heen, 4 lossen; herhaal vanaf * 5 keer; sluit met een halve vaste in 
de 1e losse van de 5-begin-lossen - (12 vasten - 6 reliëf vasten - 18 boogjes van 4-lossen); hecht af.

Motieven 2 en volgende:
Haak toeren 1 t/m 3, zoals bij “bloemmotief 1” beschreven; de volgende bloemmotieven haken we met de zgn 
“join-as-you-go”-methode in de volgende toer aan elkaar. Voor het gemak noem ik het motief waar je aan vast haakt 
“motief 1”, en het motief waar je op dit moment aan werkt (en dat je aan “motief 1” vast haakt) “motief 2”.

toer 4, “join-as-you-go”: 5 lossen (1e losse telt als 1e vaste), 1 vaste boven in puf steek, 4 lossen, 1 reliëf vaste om dubbel 
reliëf stokje van de vorige toer heen - let op: we gaan nu de 1e verbinding maken - 1 halve vaste in de reliëf vaste van motief 
1, •2 lossen, 1 halve vaste in het boogje van 4-lossen van motief 1, 2 lossen, 1 vaste boven in de puf steek van motief 2, 2 
lossen, 1 halve vaste in het volgende boogje van 4-lossen van motief 1, 2 lossen, 1 vaste boven in de volgende puf steek van 
motief 2, 2 lossen, 1 halve vaste in het volgende boogje van 4-lossen van motief 1, 2 lossen, 1 reliëf vaste om het dubbele 
reliëf stokje van motief 2, halve vaste in overeenkomstige reliëf vaste van motief 1, 4 lossen; herhaal toer 4 van 
bloemmotief 1 vanaf * nog 4 keer; sluit met een halve vaste in de  1e losse van de 5-begin-lossen (1 zijde van de 6 zijden 
van je bloemmotief vastgehaakt); hecht af.
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Haak eerst alle motieven op deze wijze aan elkaar; voor de lengte van mijn sjaal maakte ik er 18 (rij 1) en ik haakte deze 
allemaal met de "join-as-you-go"-methode aan één zijde vast. Mocht je dit geen fijne methode vinden, dan kun je de 
motieven natuurlijk ook op een andere manier vasthaken, of naaien.
Zodra je tevreden bent met de lengte van je sjaal, haak je de motieven voor de volgende rij (rij 2), en haakt ze - ook weer 
"joinend-as-you-go" aan de zijden van de motieven van rij 1 vast. Bij het eerste én laatste motief zijn dit slechts 2 zijden, 
alle tussenliggende motieven join je 3 kanten van je motief (zie het schema van de lay-out). Wanneer je 2 of meer kanten 
vasthaakt, steek je de haaknaald precies in het midden van de hoek in - daar waar in de rij erboven al 2 motieven aan 
elkaar vastzitten - maakt een halve vaste (waarmee je het motief dat je nu vasthaakt, verbindt met de rij/motieven 
erboven), en hervat de "join-as-you-go" vanaf • zoals aangegeven in toer 4. Dit gaat zo bij elke hoek/zijde die je "joint".
Rij 3 haak je op dezelfde manier. Pas als je sjaal af is, haak je de 2 halve motieven om de grote ruimten aan de korte 
zijden op te vullen.

Half motief:
Toer 1: haak 4 lossen (of start met een magische ring), sluit met een halve vaste in de 1e losse tot een ring; 3 lossen 
(telt vanaf hier als 1e stokje), 1 losse *1 stokje, 1 losse; herhaal vanaf * 5 keer (je eindigt met een stokje in de ring); je sluit 
de ring NIET, maar hecht af -  (7 stokjes & 6 boogjes van 1-losse);

Toer 2: hecht aan in de 3e losse van de 3 lossen die als het 1e stokje van toer 1 tellen; haak 3 lossen (tellen vanaf hier als 
het 1e stokje); *3 stokjes in volgend boogje van 1-losse, 1 dubbel reliëf stokje om volgend stokje, sla volgend boogje van 
1-losse over; herhaal vanaf * en eindig met 3 stokjes in het laatste boogje van 1-losse; haak nog  1 stokje in het laatste 
stokje van de vorige toer; hecht af - (3 groepjes van 3 stokjes - 2 dubbele reliëf stokjes - 1 stokje aan het begin (=3 lossen), 
1 stokje aan het eind);

Toer 3: hecht met 5 lossen (tellen als 1e stokje + 2 lossen) aan bovenin de 3 lossen (1e stokje) van de vorige toer; *1 puf/
moes steek tussen 1e en 2e stokje van het groepje van 3-stokjes uit de vorige toer (vergeet niet elke puf steek met een 
losse af te sluiten; deze losse telt niet mee bij de 2 lossen die je telkens tussen pufsteken moet haken), 2 lossen, 1 puf 
steek tussen 2e en 3e stokje (van het groepje van 3-stokjes uit de vorige toer), 2 lossen, 1 dubbel reliëf stokje om het 
dubbel reliëf stokje van de vorige toer heen, 2 lossen; herhaal vanaf * eindig na je laatste puf+2 lossen met een stokje in 
het laatste stokje van de vorige toer; hecht af - (6 pufsteken - 2 dubbele reliëf stokjes - 9 boogjes van 2-lossen - stokje aan 
het begin (=3 lossen), 1 stokje aan het eind);

Toer 4: hecht aan met 5 lossen (1e losse telt als 1e vaste) in het 1e stokje van de vorige toer,* 1 vaste bovenin puf steek, 
4 lossen, 1 vaste bovenin puf steek, 4 lossen, 1 reliëf vaste om dubbel reliëf stokje van de vorige toer heen, 4 lossen; 
herhaal vanaf * en eindig met 4 lossen+1 vaste in het laatste stokje van de vorige toer; hecht af - (8 vasten -2 reliëf 
vasten - 9 boogjes van 4-lossen - 1 vaste aan het begin (=1 losse) en 1 vaste aan het eind); werk al je draadjes weg.

Het spreekt voor zich, dat je ook in de laatste toer van het halve motief deze met de "join-as-you-go" methode volgens het 
principe van de beschrijving in toer 4 van het hele motief, aan elkaar kunt zetten. Voor degenen die deze methode liever 
niet gebruiken - en de motieven op een ándere manier aan elkaar willen vastmaken - is dit in de beschrijving van het halve 
motief weggelaten.
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Franjes:
Bepaal de lengte van je franjes - ik wikkelde mijn draden om een notitieboekje (A5 formaat) en knipte de lussen aan de 
onderkant open (elke draad was ca. 26 cm lang); per bosje van 8 draden vouw je ze dubbel en bevestig je deze in alle 
lussen aan beide korte zijden van je sjaal.
Je zou de sjaal nog kunnen blocken - ik deed dat niet met die van mij, maar ging hem meteen dragen ;-)!

Veel h/maakplezier!

Marianne xx
© maRRose – Colorful Crochet & Crafts


