
Chumky but light shawl 

Benodigdheden: 

4 bollen Katia Concept ultralight merino kleur 053 Rose 

haaknaald nummer 8 

*Nop haken als volgt: haak 3 stokjes in dezelfde steek; haal de naald uit de lus, steek de naald 
door de lus van het eerste stokje en haal die door de lus van het derde stokje. * 

Start met het haken van 168 lossen + 3 keerlossen 

toer 1: haak in de 5e losse vanaf de naald een stokje. haak een stokje in elke losse. 3 
keerlossen en keer 

toer 2: *2 lossen, 1 v in het tweede stokje, 2 lossen, sla 3 stokjes over en haak 5 stokjes in het 
volgende stokje, 2lossen, sla 3 stokjes over en haak een vaste in het volgende stokje, 2 lossen, 
sla 1 stokje over en haak een stokje in de volgende losse(steek). * herhaal ** tot de laatste 2 
steken van de toer. haak nu 2 lossen, 1 vaste ( in de bovenste van de 3 keerlossen van de 
vorige toer) en 3 keerlossen) 

toer 3: * 2 lossen, een stokje(in het eerste) stokje van de vorige toer, 1 losse. haak nu een 
stokje in elk van de 4 volgende stokjes met een losse ertussen. na het vijfde stokje haak je 2 
lossen en een vaste in het volgende stokje.* Herhaal ** tot de laatste 2 steken van de toer. (na 
de laatste reeks van 5 stokjes) haak 2 lossen een vaste in de laatste steek en 3 keerlossen. 

toer 4: *2 lossen, maak een nop in het eerste stokje, (beschrijving nop; zie hierboven) 1 losse, 
haak een nop in de overige 4 stokjes met een losse ertussen. na de laatste van de 5 noppen 
haak je 2 lossen, vaste in de vaste van de vorige toer* Herhaal ** aan het einde van de toer ( 
na de laatste nop) haak je 2 lossen, vaste in de laatste steek (dat is de bovenste van de 3 
keerlossen van de vorige toer) en 3 keerlossen. 

toer 5: 2 lossen, *vaste in de ruimte tussen de eerste twee noppen, 3 lossen, vaste in de losse 
tussen de noppen, herhaal en na laatste vaste (tussen de laatste twee noppen van de serie van 5 
noppen) haak je 5 lossen (ipv 3)( je slaat de vaste van de vorige toer over)* Herhaal ** aan 
het einde van de toer : (na de vaste tussen de laatste 2 noppen), 3 lossen en een vaste in de 
laatste steek (dat is de bovenste van de 3 keerlossen van de vorige toer). 3 keerlossen. 

toer 6: een stokje in de de eerste losse, een stokje in alle lossen van de vorige toer ( je krijgt 
steeds: 3 x 3 stokjes, 1 x 5 stokjes achter elkaar) aan het einde van de toer haak je 3 stokjes in 
de laatste 3 lossen en 3 keerlossen. 

toer 7: haak een stokje in elk stokje, aan het einde van de toer 3 keerlossen 

Herhaal toer 2 t/m 7 tot de gewenste hoogte van de sjaal. 



Daarna haak je een toer stokjes en hecht af. 

Als laatste hecht je het garen aan aan het begin van de sjaal en haak je een toer vasten. hecht 
af. 

Onderstaand foto’s van de toeren ( het voorbeeld is gehaakt met een start aantal lossen van 24 
en 3 keerlossen. 
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na het haken van toer 7 en de volgende toer 2 



 
klein tekeningetje ter ondersteuning 

Klaar is je Chunky but Light sjaal! 

 


