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De mooie Southbay omslagdoek is heerlijk om  te haken. Wij hebben er 

een Creahuys 41 variant van gemaakt door er een andere rand aan te 

haken. 
 

Benodigdheden:  
* Scheepjes, Borgo de Pazzi of Lang Yarns garen naar keuze en een 

haaknaald aangepast aan je garendikte en hand van haken. 

Ik heb 8 bollen Scheepjes Merino Soft Brush 256 van Dyck 😉 gebruikt en 

haaknaald 5, voor een lekkere ruime omslagdoek. 

* Wolnaald, steekmarkeerders en schaar 
 

Gebruikte steken: 
Lossen, halve vasten en 

stokjes 
 

Patroon: 

Haak 7 lossen, een 

stokje in de eerste losse, 

3 lossen, een stokje in 

de eerste losse. Je hebt 

nu een half rondje.  

Toer 1: haak 3 lossen op het stokje van de opzet. (dit telt als eerste 

stokje), in de ruimte tussen stokjes van de vorige toer 7 stokjes, 1 stokje op 

het middelste stokje van de vorige toer, 7 stokjes in de ruimte tussen de 

stokjes van de vorige toer, 1 stokje in de 3e losse van de begin lossen van 

de vorige toer  
 

Toer 2: 6 lossen en een stokje in het laatste stokje van de vorige toer, 1 

losse, sla 2 steken over van de vorige toer, een stokje in de volgende 3 

stokjes van de vorige toer, losse, sla 2 steken over van de vorige toer, 

stokje-3 lossen-stokje-3 lossen-stokje in middelste stokje van vorige toer, 

losse, sla 2 steken over van de vorige toer, stokje in de volgende 3 stokjes 

van de vorige toer, losse, sla 2 steken over van de vorige toer, stokje-3 

lossen-stokje in de 3e losse van de begin lossen van de vorige toer. 
 



Toer 3: 3 lossen, 7 stokjes in ruimte tussen stokje-3lossen-stokje van de 

vorige toer, 1 losse, stokje in middelste stokje van de 3 stokjes van de 

vorige toer, 1 losse, 7 stokjes in ruimte tussen stokje-3lossen-stokje van 

vorige toer, stokje in middelste stokje in het midden van de omslagdoek 

vorige toer, 7 stokjes in ruimte tussen stokje-3lossen-stokje vorige toer, 1 

losse, stokje in middelste stokje van de 3 stokjes van de vorige toer, 1 

losse, 7 stokjes in ruimte tussen stokje-3lossen-stokje van de vorige toer, 1 

stokje in de 3e losse van de begin lossen van de vorige toer. 
 

Toer 4: 6 lossen en een stokje in het laatste stokje van de vorige toer, 1 

losse, sla 2 steken over van de vorige toer, * een stokje in de volgende 3 

stokjes van de vorige toer, losse, sla 2 steken over van de vorige toer, stokje-3 

lossen-stokje in stokje van vorige toer, 1 losse *, sla 2 steken over van de 

vorige toer, stokje in de volgende 3 stokjes van de vorige toer, losse, sla 2 

steken over van de vorige toer,  stokje-3 lossen-stokje-3 lossen-stokje in 

middelste stokje in het midden van de omslagdoek vorige toer, 1 losse, 

sla 2 steken over van de vorige toer, * stokje in de volgende 3 stokjes van de 

vorige toer, 1 losse, sla 2 steken over van de vorige toer, stokje-3 lossen-stokje in 

stokje van de vorige toer, 1 losse *, sla 2 steken over van de vorige toer, stokje 

in de volgende 3 stokjes van de vorige toer, losse, stokje-3 lossen-stokje in 

de 3e losse van de begin lossen van de vorige toer. 
 

Toer 5: 3 lossen, 7 stokjes in ruimte tussen stokje-3lossen-stokje van de 

vorige toer, 1 losse, stokje in middelste stokje van de 3 stokjes van de 

vorige toer, 1 losse, * 7 stokjes in ruimte tussen stokje-3lossen-stokje van de 

vorige toer, 1 losse, stokje in middelste stokje van de 3 stokjes van de vorige toer, 

1 losse *, 7 stokjes in ruimte tussen stokje-3lossen-stokje van vorige toer,  

stokje in middelste stokje in het midden van de omslagdoek vorige toer, 7 

stokjes in ruimte tussen stokje-3lossen-stokje vorige toer, 1 losse, stokje in 

middelste stokje van de 3 stokjes van de vorige toer, 1 losse, * 7 stokjes in 

ruimte tussen stokje-3lossen-stokje vorige toer, 1 losse, stokje in middelste stokje 

van de 3 stokjes van de vorige toer, 1 losse *, 7 stokjes in ruimte tussen stokje-

3lossen-stokje van de vorige toer, 1 stokje in de 3e losse van de begin 

lossen van de vorige toer. 



Herhaal toer 4 en 5 zo vaak totdat de omslagdoek groot genoeg is. Let bij 

de herhalingen op dat de stukjes tussen *-* bij elke toer steeds 1 keer 

meer herhaalt worden. Eindig met een herhaling van toer 5. 
 

Creahuys 41 rand: 
Losse, vaste in 1e stokje, * 3 lossen, sla 2 steken over van de vorige toer, 

stokje in de volgende 2 steken van de vorige toer, samengestelde picot 

(zie uitleg hieronder), stokje in dezelfde steek, stokje in de volgende 

steek, 3 lossen, sla 2 steken en losse over van de vorige toer, vaste in 

stokje *, herhaal *-*  tot het midden van de omslagdoek. Sla de laatste 

vaste over en haak in middelste stokje in het midden van de omslagdoek 

vorige toer vaste-2 lossen-stokje-samengestelde picot-stokje-2 lossen-

vaste in dezelfde middelste steek. 

Herhaal *-* tot het einde van de 

omslagdoek. Hecht de draad af en 

werk deze weg 

Samengestelde picot: 

3 lossen- halve vaste in 1e losse, 5 

lossen- halve vaste in 1e losse, 3 

lossen-halve vaste in 1e losse. 
 

Wij hebben 7 toeren vanaf de rand 

een knoop bevestigd zodat ik met een gat aan de andere punt van de 

omslagdoek, de omslagdoek vast kan zetten. 
 

Veel draag- en haakplezier! 
 

 

 

Dit patroon is eigendom van Creahuys 41 en mag NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, nagemaakt, 

gepubliceerd, aangepast of gebruikt worden in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Creahuys 41. Uiteraard mag er wel verwezen worden naar Creahuys 41 bij 

het plaatsen of delen, op welke manier dan ook, van projecten gemaakt met dit patroon 


