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Jeans Flower Sjaal – Deel 1: Driehoeken en het hart van 
de sjaal 
Copyright: Lucilla Alfano, 2017.   
Alle rechten voorbehouden. 
Door: Lucilla op https://www.facebook.com/luluamigurumi/ 
 

  

Materialen 
• Garen:   

o Garen geschikt voor haaknaald 4.5. De ontwerpster gebruikte katoen “Degrade 

Sun” col. 74 (Katia). 

• Haaknaald 4.5 mm of een haaknaald die bij het gekozen garen past of om de juiste 

stekenverhouding te verkrijgen. 

• Verder: 

o Naald om de draadeinden weg te werken. 

https://www.facebook.com/luluamigurumi/
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Afkortingen 
mr magische ring hstk half stokje t toer hv halve vaste 

l lossen stk stokje v vaste st steken 

        

*__* – Herhaal de instructies die tussen de asterisken staan, het aantal keer dat is opgegeven. 

(__) – Herhaal de instructies die tussen de haakjes staan, het aantal keer dat is opgegeven. 

Aantekeningen en stekenaantal zijn in het paars en cursief gedrukt en staan tussen [ ].  

Speciale steken 
Haak 2 stokjes samen (2stk-samen): Sla het garen om je haaknaald, steek je haaknaald in de 

aangegeven steek, haal een lus op, 3 lussen op je haaknaald. Sla het garen om je haaknaald, haal 

deze door 2 lussen. Sla het garen om je haaknaald, steek je haaknaald in de volgende aangegeven 

steek, haal een lus op, 4 lussen op je haaknaald. Sla het garen om je haaknaald, haal deze door 2 

lussen, 3 lussen op je haaknaald. Sla het garen om je haaknaald en haal deze door alle 3 lussen 

die nog op je haaknaald staan. 

 

Haak 3 stokjes samen (3stk-samen): Sla het garen om je haaknaald, steek je haaknaald in de 

aangegeven steek, haal een lus op, 3 lussen op je haaknaald.  Sla het garen om je haaknaald, haal 

deze door 2 lussen.  Sla het garen om je haaknaald, steek je haaknaald in de volgende 

aangegeven steek, haal een lus op, 4 lussen op je haaknaald.  Sla het garen om je haaknaald, haal 

deze door 2 lussen, 3 lussen op je haaknaald. Sla het garen om je haaknaald, steek je haaknaald 

in de volgende aangegeven steek, haal een lus op, 5 lussen op je haaknaald.  Sla het garen om je 

haaknaald, haal deze door 2 lussen, 4 lussen op je haaknaald. Sla het garen om je haaknaald en 

haal deze door alle 4 lussen die nog op je haaknaald staan. 

 

Patrooninstructies 

Deel 1: Driehoeken en het hart van de sjaal 

Maak 7 driehoeken. Elke driehoek moet een afmeting hebben van 17 cm aan elke kant als je het 

aanbevolen garen en haaknaald gebruikt. Dat betekent dat de totale lengte van alle 7 driehoeken 

119 cm is. 

Als je een ander garen gebruikt dan zullen je maten anders zijn. Hou in de gaten dat het totale 

aantal aan driehoeken een oneven aantal moet zijn. Je hebt b.v. 9 driehoeken nodig als de kanten 

van je driehoek 13 cm zijn, of 5 driehoeken als de kanten van je driehoek 24 cm zijn. 

Dit zal niet het effect van het patroon beïnvloeden, als je maar een oneven aantal driehoeken 

hebt. 

Als de maten van je driehoeken veel afwijken van de 17 cm, dan kan je ook nog een extra 

toer(en) haken van de steken en lossen toeren: een toer van allemaal stokjes en de volgende toer 

van lossenruimtes, waardoor je een totaal van zes toeren i.p.v. vier toeren krijgt. Elke driehoek 
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bestaat uit afwisselend een toer van stokjes en een toer van lossenruimtes, met een totaal van vier 

toeren, eindigend met een toer van lossenruimtes. 

Nadat je de eerste driehoek gereed hebt, hecht af en werk de uiteinden weg. Als je de vierde toer 

hebt gehaakt van de tweede driehoek [met de verkeerde kant naar je toe], maak je deze vast aan 

de eerste driehoek met een hv. [verkeerde kanten van de driehoeken naar je toe]. Blijf de 

driehoeken aan elkaar haken zodra je een driehoek gereed hebt en hecht af en werk de uiteinden 

weg. Je hebt nu een strook van 7 driehoeken, die elk bestaan uit 4 toeren. Als je toeren hebt 

toegevoegd om op de 17 cm uit te komen, denk er dan om dat je driehoeken eindigen met een 

toer lossenruimtes.  

 

Toer 1. Begin met een mr, 3 l, haak 12 stk in de mr [je kan ook 4 l haken en dan 12 stk in de 4e l 

van je haaknaald]. Keer je werk om zonder dat je de ring sluit. [13 stk] 

 

Toer 2.  5 l [telt als 1 stk + 2 l], 1 stk in dezelfde steek, 2 l, sla de volgende 2 steken over, 1 stk in 

de volgende steek, 2 l, sla de volgende 2 steken over, in de volgende steek [is de 

middelste steek] haak (1 stk, 2 l, 1 stk, 2 l, 1 stk), 2 l, sla de volgende 2 steken over, 1 stk 

in de volgende steek, 2 l, sla de volgende 2 steken over, (1 stk, 2 l, 1 stk) in de 3e l van de 

eerste 3 l van toer 1. Keer. [9 stk, 8 2-lossenruimtes] 

 

Toer 3.  5 l [telt als 1 stk + 2 l], 1 stk in dezelfde steek, 2 stk in de volgende 2 lossenruimte, (1 

stk in de volgende steek, 2 stk in de volgende 2 l ruimte) 3 keer, (1 stk, 2 l, 1 stk, 2 l, 1 

stk) in de volgende steek [is het middelste stk], (2 stk in de volgende 2 l ruimte, 1 stk in 

de volgende steek) 3 keer, 2 stk in de volgende 2 l ruimte, (1 stk, 2 l, 1 stk) in de 3e l van 

de eerste 5 l van toer 2. Keer. [29 stk, 4 2-lossenruimtes] 

 

Toer 4.  5 l [telt als 1 stk + 2 l], 1 stk in dezelfde steek, 2 l, sla de volgende 2 l ruimte over, 1 stk 

in de volgende steek, (2 l, sla de volgende 2 steken over, 1 stk in de volgende steek) 4 

keer, 2 l, sla 2-lossenruimtes over, (1 stk, 2 l, 1 stk, 2 l, 1 stk, 2 l) in het middelste stk, sla 

de 2-lossenruimtes over, 1 stk in de volgende steek, (2 l, sla de volgende 2 steken over, 1 

stk in de volgende steek) 4 keer, 2 l, sla de volgende 2 l ruimte over, (1 stk, 2 l, 1 stk) in 

de 3e l van de eerste 5 l van toer 3. [17 stk, 16 2-lossenruimtes].  
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Hecht de eerste driehoek af. Hecht alle volgende driehoeken af nadat je deze hebt 

vastgemaakt aan de vorige, terwijl je de strook maakt van 7 driehoeken. Denk eraan dat 

je de verkeerde kant voor je hebt als je de driehoeken aan elkaar vast maakt. 
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Wanneer je alle zeven driehoeken aan elkaar hebt gemaakt tot een strook, keer de strook met de 

goede kant naar je toe en ga door met de afwisselende toeren zoals hieronder vermeld: 

 

Toeren 5 tot en met 27: afwisselend een toer met stk [t5] en een toer met 2 l-ruimte [t6]. [zie 

figuur 2]. 

 

Toer 5.  Met de goede kant van de driehoekstrook naar je toe, hecht aan met een hv in het laatste 

stk van een toer van lossenruimtes van de eerste driehoek aan de rechterkant [dit is de eerste 

driehoek die je gemaakt hebt], 3 l, sla de 2-lossenruimtes over, stk in de volgende steek [je 

kan ook starten met een staand 2 stk-samen door te starten met een staand stk die op de helft 

wordt gemaakt in het eerste stk en een 2e stk halverwege de volgende steek, waarbij je niet 

vergeet om de 2-lossenruimtes over te slaan en zodoende deze twee te sluiten]. Ga verder met 

een toer van stokjes waarbij je het patroon van de driehoeken volgt (de steken zijn steeds 

hetzelfde), haak 3 stk tezamen op de punt waar de driehoeken samenkomen, als volgt: haak 3 

stk-samen waarbij je het laatste vrije stokje van de vorige toer samen haakt, de hv en het 

volgende vrije stk van de volgende driehoek. Eindig t5 met een 2 stk-samen in de laatste 2 

steken, waarbij je de 2 l-ruimte over slaat tussen deze 2 steken. Keer.  
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Toer 6.  3 l, sla de volgende 2 steken over, 1 stk in de volgende steek, haak 2-lossenruimtes 

toeren (de steken zijn steeds hetzelfde). Waar de driehoeken elkaar raken: haak 3 stk-samen 

[zie foto hieronder] door het stk dat 2 steken voor de verbinding van de vorige toer staat te 

verbinden, de 3 stk-samen, met het 3e stk van de volgende driehoek, eindig de toer met een 2 

stk-samen in de laatste 2 steken waarbij je de 2 steken daartussen over sla. Keer. 

 

Haak verder tot alle 27 toeren af zijn en je werk een lengte heeft van 44 cm. HECHT NIET JE 

GAREN AF aan het einde van toer 27 of elk ander oneven toer (Volle stokjestoer) als je het 

aantal toeren verlaagd of verhoogd hebt, of als je een langere of kortere sjaal in de lengte wilt 

hebben. 

 



Origineel Ontwerp door Lucilla Alfano ✨Copyright © 2017 Alle rechten voorbehouden. 
Pagina 7 

 

 

 
 

Volgende keer Deel 2: Randen – Rechts, Boven, Linkerrand en de Onder Zigzag rand. 

 


