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28 Sjaal 
 
Breedte: ca. 26 cm 
Lengte: ca. 192 cm 
 
Materiaal – Kid Silk van Austermann 
75% Kidmohair, 25% zijde, ca. 225 m/ 25 g  
225 g kl. 05 roze 
 
haaknl. nr. 5 van schoeller + stahl 
 
Basispatroon:  
Volgens haakschema haken met nld. nr. 4. De 1e en 2e rij herh. 
Met dubbele draad haken. 
 
Uitvoering: 
44 ls. met twee draden voor de onderrand opzetten, 5 ls. als keer-ls. 
Dan volgens haakschema in de volgende indeling werken: met de s. vóór het pg. beginnen en het pg. 
5x br., daarbij eerst de wikkelsteken naar de voorkant leggen. Na 32 cm na de opzet de wikkelsteken 
naar de achterkant leggen. Op deze manier nog 32 cm haken. Dan weer wisselen, zodat tot slot 32 
cm wikkelsteken op de voorkant, 32 cm op de achterkant, 32 cm op de voorkant, 32 cm op de 
achterkant, 32 cm op de voorkant, 32 cm op de achterkant liggen = in totaal 192 cm lengte.  
Afwerking: 
Bij de rand van de sjaal een schelpjesrand volgens haakschema (grijs getekend) haken. 
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= vaste (vs.) 

 = losse (ls.) 

 

= 1 dubbel st. met wikkelsteek: het dubbele st. haken, dan om de rechterduim 
ca. 15x de draad dubbel omwikkelen, naar onderen toe trekken, daarbij goed 
vasthouden, een lus (strak) doorhalen en nog een strakke lus haken. De vs. in 
de volgende rij moeten bij de bovenkant van het dubbele st. en de lus van de 
wikkelsteek uitgevoerd worden.  

 
= 4 st. in 1 steek haken 

MS  
= patroongedeelte (pg.) 

 


