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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van Confetti Lab 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.

Het weer is aan het veranderen. De dagen zijn frisser en guurder dan een aantal weken geleden. Om voorbereid te zijn op 
de kou maakte ik al eerder een ontwerp voor stoere handwarmers, wanten en een muts. Het enige wat hieraan nog ont-
brak was een sjaal en daar is nu aan gewerkt. Nu het set compleet is, kun je jezelf heerlijk inpakken om buiten een frisse 
neus halen.

Garen 
Durable Cosy fine, 58 % katoen & 42 % polyacryl, 50g/105m

       
Basis  2142 Teal    5 bol         
Accent 2124 Baby blue   1 bol
 2239 Brick of 2150 Forest green 1 bol
 2190 Coral    1 bol
2182 Ochre 1 bol
Patroon strik 3 m 2190 Coral

Haaknaald 
4 mm

Overige materialen 
Maasnaald, schaar

Gebruikte steken en afkortingen
l   losse
kl  keerlosse
val   vaste enkel in de achterste lus gehaakt
vvl   vaste enkel in de voorste lus gehaakt
hv   halve vaste

Stekenproef
Haak circa 18 steken en 16 rijen voor een stekenproef van 10 x 10 cm met haaknaald 4 mm 

Moeilijkheidsgraad 
beginner / ervaring 

Afmetingen
Ongeveer 190 x 17 cm

Patrooninfo en tips
Voorbeeld 1:
Hier zijn alle v zijn gehaakt in de achterste lus van de v van de 
vorige rij.
Op deze manier ontstaat er een ribbel structuur in je sjaal.

Voorbeeld 2:
Hier haak je bij toer 1 de v in achterste lus en toer 2 de v in 
voorste lus en dit blijf je herhalen totdat je de gewenste lengte hebt gehaakt.

Mocht bovenstaande maten te groot of te klein zijn. Bereken aan de hand van je proeflap hoeveel steken en rijen je nodig 
zou hebben voor de gewenste maat.

Bij een kleurwissel knip je de draad ruim af, zodat je deze later afhecht.
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Patroon strik:
Het patroon van de strik is gehaakt in de Mochila techniek. Dat wil zeggen dat het 
gedeelte is gehaakt met verschillende draden. Je haakt om de draad heen die je op 
dat moment niet gebruikt. In dit geval haak je met 2 draden. 
Zodra er een kleurwissel is, haak je de voorafgaande v als volgt. Je start met de kleur 
waarmee je bezig bent, maar haakt deze v af met de volgende kleur. Het lusje van 
deze v valt over de volgende v.
Bij de sjaal haak je de ene toer in de achterste lus van v van vorige toer en de toer 
daarna in de voorste lus van de vaste van vorige toer.
Je haakt om de draad heen die je niet gebruikt. Op bijgevoegde foto’s laat ik zo 
duidelijk mogelijk zien hoe ik dit heb gedaan.
Mocht het niet duidelijk zijn. Via YouTube vind je verschillende filmpjes over de Mochila techniek.

Patroon Sjaal
Haak een ketting van 3 lossen.

Toer 1:  Haak in de 3e losse van de ketting een v. De eerste 2 l = 1 v. -2 v

Toer 2: Haak een l en draai je werk om. Haak 2 v, zoals boven in voorbeeld 1 of voorbeeld 2 is aangegeven, in de v van 
vorige toer en 1 v in de 1e l die je tegenkomt van de vorige toer. 
- 3 v

Toer 3 t/m 29:Haak 1 losse en keer je werk om.
Haak 2 v (op de manier zoals is aangegeven in voorbeeld 1 of 2) in de 1e v van vorige toer en haak de toer af. – 30 v

Toer 30: Wissel van kleur Teal naar kleur Coral en haak  deze toer af zonder te meerderen.

Toer 31: Wissel van kleur Coral naar kleur Teal en haak deze toer af zonder te meerderen. 
 
Toer 32: Wissel van kleur Teal naar kleur Baby blue en haak  deze toer af zonder te meerderen.

Toer 33: Wissel van kleur Baby blue naar kleur Teal en haak deze toer af zonder te meerderen. 

Toer 34: Wissel van kleur Teal naar kleur Forest green en haak  deze toer af zonder te meerderen.

Toer 35: Wissel van kleur Forest green naar kleur Teal en haak deze toer af zonder te meerderen. 

Toer 36: Wissel van kleur Teal naar kleur Ochre en haak  deze toer af zonder te meerderen.

Toer 37: Wissel van kleur Ochre naar kleur Teal en haak deze toer af zonder te meerderen. 

Toer 38 t/m 42: Haak deze toeren zonder te meerdere in kleur Teal.

Toer 43 t/m 49: In deze toeren haakte ik het strikpatroon mee. Voor het strik patroon gebruikte ik 3 m van de kleur Coral.
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Je begint toer 43 als volgt: 

Je haakt 9 v in de kleur Teal.
Begin v 10 met kleur Teal en je haakt deze v af in de kleur Coral. 
Haak v 11 in de kleur Coral.
Begin v 12 met kleur Coral en haak deze v af in de kleur Teal.
Je haakt v 13, 14, 15, 16 en 17 in Teal.
Begin v 18 met Teal en je haakt hem af met kleur Coral.
Haak v 19 in de kleur Coral.
Begin v 20 met Coral en je haakt hem af met kleur Teal.
De rest van deze toer haak je in Teal.

Toer 44 t/m 49 volg je het strikpatroon zoals aangegeven en uitgelegd bij patrooninfo en tips.

Toer 50 t/m 248: Haak deze toeren zonder te meerderen in kleur Teal.

Vanaf toer 249 ga je als volgt minderen:
Haak de 1e en 2e v samen en haak de toer af.
Dit herhaal je totdat je het eindpunt hebt gehaald.

Hecht vervolgens alle draden af en maak, indien gewenst, tassels aan beide uiteindes.
Dit deed ik als volgt: 

Foto 5: Maak 1 lange streng van ongeveer 35 cm van alle gebruikte kleuren x 2.

Foto 6 en 7: Vouw de streng dubbel en haal met behulp van een haaknaald nr. 10 de streng door de punt van de sjaal. Je 
hebt nu aan de ene kant een lus.

Foto 8: Haal alle draden door de lus en trek het geheel aan. Herhaal dit voor de andere punt.  

Zo nu ben je klaar om jezelf lekker in te pakken tegen de kou.

Fijne winter!


