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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Janneke Termeulen 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.

In het voorjaar kan het nog flink fris zijn, maar te warm voor een wollen sjaal. Deze sjaal is de perfect sjaal voor de lente, 
luchtig en soepel, maar geeft toch warmte. Leuk om met een spijkerjack te dragen!

Voor deze sjaal zijn er 2 kleuren Colour cakes gecombineerd met een Piece of cake. Deze 3 draden wissel je iedere toer af. 
Extra handig is dat je je draad laat hangen en daardoor niet veel draadjes hoeft af te hechten. Ideaal, want dat vind ik altijd 
het minst leuke klusje. De Colour cakes zorgen voor een subtiel kleurverloop. Ze hebben namen om van te smullen, zoals 
bijvoorbeeld Blackberry Pie en Mango Mousse…Ik vind dat soort details tof!

Benodigdheden
Durable Piece of cake,  55% organisch katoen, 45% anti pilling acryl
- Kleur A: 7011 Truffle (2 bollen)
Durable Colour cake, 55% organisch katoen, 45% anti pilling acryl
- Kleur B: 6011 Dutch Truffle 
- Kleur C: 6009 Pistache Pie

Overige benodigdheden
Optioneel: stekenmarkeerder
Haaknaald nr. 3
Stopnaald
Schaar

Gebruikte steken
losse
vaste
stokje

Afmeting
200cm lang x 45cm breed

Werkbeschrijving
Zet 80 lossen op met de Piece of Cake (A)
Toer 1: Haak in de 3e losse een stokje. Haak in iedere losse een stokje tot het eind van de toer, wissel voor de laatste 
doorhaling bij het laatste stokje van kleur naar Colour Cake B. Ik startte bij deze Colour Cake vanuit het midden van de bol 
(bij de donkerste kleur)
Toer 2: Haak 3 lossen, haak tussen ieder stokje (de lossen uit de vorige toer tellen mee als stokje) een stokje. Wissel voor 
de laatste doorhaling bij het laatste stokje van kleur naar Colour Cake C. Ik startte bij deze Colour Cake aan de buitenkant 
van de bol (bij de lichtste kleur)
Toer 3: Haak 3 lossen, haak tussen ieder stokje (de lossen uit de vorige toer tellen mee als stokje) een stokje. Wissel voor de 
laatste doorhaling bij het laatste stokje van kleur naar kleur A. 

Haak iedere toer stokjes tussen de stokjes, waarbij je na iedere toer wisselt van kleur en de volgorde A, B, C aanhoudt. Knip 
je draden tussendoor niet af, laat ze hangen en pak ze weer op zodra ze aan de beurt zijn. Trek bij de kleurwissel je draad 
lichtjes aan, zodat je geen losse lusjes krijgt aan de zijkant.

Haak zo door tot je de gewenste lengte bereikt hebt. Ik haakte 214 toeren.
Werk je draadjes netjes weg.

Tip 1: Bij het haken met 3 bollen tegelijk kunnen de draden in de knoop raken als je niet gestructureerd werkt. Ik legde na 
een kleurwissel de bollen op een vaste plek, zodat de draden niet in de knoop komen. De bol waar ik die toer mee haak, leg 
ik boven in het midden. De bol waar ik de vorige toer mee haakte rechts en de andere bol links. Na de kleurwissel schuif je 
dit door. 
Tip 2: Als je je haakwerk even weg legt is het handig een steekmarkeer in je laatste steek te hangen, zodat je werk niet los 
kan gaan. 
Tip 3: Er blijft genoeg garen over voor een kindersjaal. Leuk om te kunnen twinnen met je dochter, nichtje, buurmeisje…. 
Zet dan bijvoorbeeld 40 steken op. 


