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*Wat heb ik hiervoor gebruikt:

- Verschillende kleuren restjes stone washed van scheepjes

- 6 bollen stone washed van Scheepjes, kleur smokey quartz

- Haaknld 4, 

- Naald en schaar


*Afmeting:

2m x 22 cm 

De sjaal bestaat uit 144 vierkantjes

1 vierkantje bestaat uit 1 ‘smartie’ en daar omheen 2 toeren. In de tweede toer 
worden de vierkantjes aan elkaar gehaakt.


*Gebruikte steken:

- st   - stokje

- vst - verhoogd stokje ( begin op dezelfde manier als een gewoon st,  de eerste omslag door 1 lus halen, 

omslag door 2 lussen halen, omslag door 2 lussen halen )

- v    - vaste

- hv  - halve vaste

- l     - losse(n)


Beschrijving:


‘Smartie’


-Haak in een magische ring 3 l ( = eerste vst ), 11 vst, sluit met een hv in de 3e losse. Knip de draad af, niet 
te kort!!! Deze draad wordt gebruikt voor oppikken steken. 
-Hecht de draad van de magische ring af.

-Keer het werk, zodat de goede kant buiten zit.

-Pik 12 steken op, haal hierbij de draad door de achterste lus, trek de draad aan. Hecht de draad af.





1- hecht draad magische 
ring af

2- keer goede kant naar 
buiten

3- 12 steken in 
achterste lus oppikken

4- trek de draad aan
5- 12 lussen a d 
achterkant



*Vierkantje


1- Haak in 1 van de 12 lussen aan de achterkant van de ‘smartie’ 1 st, 3 l, in de volgende 3 lussen elk 1 st, 
3 l, in de volgende 3 lussen 1 st, 3 l, in de volgende 3 lussen 1 st, 3 l, in de volgende 2 lussen 1 st, sluit de 
toer met een hv in het eerste st. 


2- Ga met een hv naar de hoek, 3 l ( = 1e vst ) 2 vst, 2 l, 3 vst in dezelfde hoek, 1 vst tussen de volgende 2 
st, 1 vst tussen de volgende 2 st, *3 vst, 2 l, 3 vst in de hoek, 1 vst tussen het volgende st, 1 vst tussen het 
volgende st*, herh **. Sluit met een hv in de derde losse.














Het eerste vierkantje maak je helemaal af, de overige vierkantjes worden er al hakend, in de tweede toer 
aangezet.


1e toer voorkant 1e toer achterkant

hoek

2e toer totaal 8 vst per kant2 vst tussen st



*Aan elkaar haken


 In de 2e toer worden de vierkantjes aan elkaar gehaakt.
























*Aan 1 kant aan elkaar haken


Stap 1- Begin met 3 l, 2 vst, 2 l, 3 vst, 2 vst tussen st vorige toer, 3 vst, 2 l. Haak met een hv aan 1e vst van 
bovenliggend vierkantje ( zie foto pijl nr 1 ).


Stap 2-  8 vst, haak met hv aan laatste vst van bovenliggend vierkantje ( zie foto pijl nr 2 ). Haak de 2e toer 
verder af.


*Aan 2 kanten aan elkaar haken


De bovenste 2 stappen


Stap 3- 2 l, haak met een hv aan 1e vst van het naastliggende vierkantje ( zie foto pijl nr 3 )


Stap 4- 8 vst, haak met een hv aan het laatste vst van naastliggende vierkantje ( zie foto pijltje 4 ). 

Haak de toer verder af.


Haakrichting aan elkaar haken

Start

Stap 1Stap 2

Start

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Aanhaken 1 kant Aanhaken 2 kanten



*Afwerking

Rondom hv in de achterste lus van de 8 vst, 3 l,sla de lossen boogjes over, 8 hv enz. In de hoeken 2 hv in 
de achterste lus van de 2 l.











