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Jeans Flower Sjaal Deel – 2: Randen 
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 

stekenproef te verkrijgen. 

• Verder: 

o Naald om de draadeinden weg te werken. 

  

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

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

Speciale steken 
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. 

 

Picot: 3 l, hv in de eerste l (picot gemaakt). 

Patrooninstructies voor Deel 2: Randen – Rechts, Boven, Linkerrand en de 
onder Zigzag rand 
 

Als je het hart van de sjaal gehaakt hebt zou je moeten eindigen met een ONEVEN TOER = 

EEN VOLLEDIGE STK TOER, en de goede kant is naar je toe gekeerd.  

Nadat het hart van de sjaal gereed is en je hebt de goede kant naar je toe gericht, ga je door met 

haken aan de rechterkant, bovenkant en de linkerkant van de sjaal: haak 4 v in de 2 lossen/1 stk 

ruimtes totdat je aan het begin bent van de zigzag rand. 

 

Aan het begin van de zigzag rand, 1 v in de volgende 2 steken, *6 l, 3stk-samen in de 4e l vanaf 

je haaknaald, 3 l, hv in dezelfde 4e l, 3 l, 1 v in de volgende 3 steken [haak 2 v in de 2-

lossenruimtes]. * 

Herhaal van * tot * tot het einde. 

Ga door met haken aan de rechterkant, bovenkant en de linkerkant van de sjaal, haak *4 v, 1 

picot*, 1 v in de laatste 4 steken, hv in de 1e steek van de rand aan de zigzagkant. 

Je kan je sjaal nu BLOKKEN zodat hij gereed is voordat je gaat beginnen met het aanhechten 

van de bloemen van jeansstof op de sjaal. Blokken is optioneel. 
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Volgende keer Deel 3: Bloemen gemaakt van Jeans of een andere stof. 
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