
 

Sjaal “Sweet & Soft”  

 
 
Benodigde materialen: 
 

 3 bollen Scheepjes Namasté als hoofdkleur (625) 

 1 bol Scheepjes Namasté als accentkleur 1 (623) 

 1 bol Scheepjes Namasté als accentkleur 2 (616) 

 Haaknaald 8 mm 

 Naald met stompe punt 

 Schaartje 
 
De sjaal wordt ca. 19 x 210 cm gemeten zonder franjes. 
 

Gebruikte steken: 
 
L – losse 
St – Stokje 
Hst– Halfstokje 
Rsta – Reliëfstokje achter 
  

Patroon: 
 
Haak 183 l 
 
Start elke toer met 3 lossen als 1e stokje. Dat wordt verder in  het patroon genoemd als stokje. 
Toer 1: Haak 1 st in 4e l vanaf de haaknaald, haak nu in elke l een st 
Toer 2: Haak st in 1e st, 1l, sla volgende st over, herhaal tot einde toer, st 
Toer 3: Haak st in elk st en om elke 1l ruimte 
Toer 4: Haak st in elk st, wissel van kleur naar accentkleur 1 
Toer 5: Haak een st in de achterste lus van ieder st, wissel van kleur naar hoofdkleur 
Toer 6: Haak een Rsta om elk st, wissel van kleur naar accentkleur 2 
Toer 7: Haak een st in de achterste lus van ieder st, wissel van kleur naar hoofdkleur 
Toer 8: Haak een Rsta om elk st 
Toer 9: Haak een hst in elke steek 
Toer 10: Haak een st in elke steek 
Toer 11: Haak st in 1e st, 1l, sla volgende st over, herhaal tot einde toer, st 
Toer 12: Haak st in elke steek 
Hecht de draad af. 
 
 



 

De beschrijving en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Caro’s Atelier en uitsluitend bedoeld 
voor privé gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan, evenals delen op 
internet. Caro’s Atelier is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in de 
beschrijving. 
 
De benodigde wol is een indicatie en afhankelijk van de breistijl van een ieder kan dit anders 
uitvallen. 

Weven: 
Weef nu 2 draden van de accentkleuren door toer 2 en toer 11. 
Haal een draad boven, onder, boven etc. langs 
Haal een draad onder, boven, onder etc. langs, zodat ze tegenovergesteld zitten. 
 
Franjes: 
Knip draden van 30 cm om franjes van te maken.  
Onze sjaal heeft 11 franjes aan beide zijden. Elke franje is 3 draden waarvan 1 draad per kleur.  


