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MISS YOU SHAWL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit patroon is eigendom van essiebirdies en gemaakt voor privégebruik. Het mag niet worden 
verkocht, als eigen uitgegeven worden of voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Gehaakte 
exemplaren mogen in beperkte oplagen verkocht worden onder vermelding van essiebirdies als 
ontwerpster. Het patroon is getest maar essiebirdies is niet verantwoordelijk voor het individuele 
haakwerk van degene die het patroon gebruikt. Copyright essiebirdies 2020 

www.essiebirdies.wordpress.com 

Facebook en Instagram: essiebirdies #essiebirdiespattern #missyoushawl 

Facebookgroep: haken met essiebirdies 

 

Benodigdheden: 

Garen  

• 3 bollen Lana Grossa Ecopuno kleur Sering 008 
• 1 bol Lana Grossa Ecopuno kleur Light Green 020 
• Haaknaald 4, maasnaald 
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Gebruikte steken en afkortingen 

l = losse 

hv = halve vaste 

v = vaste 

st = stokje 

l ruimte = losse ruimte  

( ) = herhaal wat tussen haakjes staat 

 

Moeilijkheidsgraad 

Makkelijk 

Afmeting 

1.75 cm lang en op het breedste deel 30 cm (inc. Rand) 

Werkwijze 

• Het haakpatroon van deze sjaal bestaat uit drie delen; het eerste deel waarin je 

meerdert, het middelste deel waarin je het hartje haakt en het derde deel waarin 

je mindert. Je kunt de sjaal groter maken door meer rijen te haken in het deel 

waarin je meerdert. En evt. meer rijen aan het middelste deel toevoegen. 

• De twee lossen aan het begin van iedere oneven rij tellen als 1 stokje 

 

 

Eerste deel (meerderen) 

Rij1: haak 4 lossen, 3st in de eerste l. Keer (3st, 1 ruimte) zie foto’s 

Rij2: 4l, sla de eerste steek over, 1 st in de volgende steek, 1l, 1st in de volgende st. 

Keer (2st, 1-l ruimte, 4-l ruimte) 
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Rij3: 2l (telt als st, vanaf nu in het hele patroon), 1st in volgende ruimte, 1st in het 

volgende st, 3stin de laatste (4-l) ruimte. Keer (6st) 

Rij4: 4l, (sla 1 st over, 1 st in de volgende steek, 1l) 2 x, 1 st in de laatste l- ruimte. Keer 

(3st, 2 l- ruimtes, 4-l ruimte) 

Rij5: 2l, (1 st in de volgende ruimte, 1 st in het volgende st) 2 x, 3st in de laatste l-

ruimte. Keer (8st) 

Rij6: 4l, (sla 1 st over, 1 st in het volgende st, 1l) herhaal tot einde rij, 1 st in de laatste 

ruimte. Keer (4st, 3 l-ruimtes, 1(4-l) ruimte.  

Rij 7: 2l, (1 st in de volgende ruimte, 1 st in het volgende st) herhaal tot einde rij, 3st in 

de laatste ruimte. Keer (10st) 

Herhaal nu de rijen 6 en 7 steeds tot je 28 l- ruimtes hebt. Eindig met rij 7. (56 st) Keer. 
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Middelste deel met hartje: 

We haken nu het middelste deel van de sjaal waarbij je niet meer meerdert. 

Rij1: 4l, (sla 1 st over, 1 st in het volgende st, 1l) herhaal tot einde rij, 1st in de laatste ruimte. Keer. 

Rij2: 2l, (1 st in de volgende ruimte, 1st in het volgende st) herhaal tot einde rij, 1st in de laatste ruimte. 
Keer. 

Herhaal deze 2 rijen 10 x (eindig met rij 2) (56 stokjes) 

Haak nu het hartje volgens onderstaand schema. (Filet haken) Start rechtsonder en werk van rechts 
naar links. Het schema van het hartje bestaat uit 35 steken. (stokjes en lossen). Je hebt 56 stokjes dus 
je haakt eerst 10 stokjes; dan volgens het schema 35 steken haken en dan nog 11 stokjes. Dit doe je 
dus iedere rij van het schema. 
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Na het haken van het hartje haak je nog 10 x de rijen 1 en 2 (van het middelste deel, zonder 
meerderen) Daarna gaan we verder met deel 3. 

Derde deel (minderen) 
 

Rij1: 4l, (sla het volgende st over, 1st in het volgende st, 1l) 1st in de volgende ruimte. Keer 

Rij2: 2l, (1st in de volgende ruimte, 1st in het volgende st), 3st samen haken (om de 3st samen te 
haken; haak je een st in de ruimte, st in het st, st in de laatste ruimte: samen).  Zie foto. Keer 

Herhaal de rijen 1 en 2 tot je de laatste rij van 2st en 2 ruimtes hebt. Keer. Nu haak je: 

2l, 3st samen haken. Hecht af en werk de draadjes weg. 

 

 

 

 

 

 

Rand:  

Hecht de kleur groen aan in de punt van de sjaal. Je haakt de rand alleen aan de kant van de 
meerderingen/minderingen. 

Rij1: (4l, v in de volgende ruimte) herhaal tot het einde van deze zijde van de sjaal. Keer. 

Rij2: 1l, (5st in de 4-l ruimte, hv in de volgende v. Herhaal tot einde van deze zijde van de sjaal. Hecht af 
en werk de draadjes weg.  Het patroon komt het mooist uit als de sjaal licht geblockt wordt. 

 

 

 

 

Veel haakplezier! 

Op www.essiebirdies.wordpress.com vind je nog meer leuke (gratis en koop) patronen. 

Graag zie ik jullie creaties op Instagram en Facebook: @essiebirdies #esssiebirdiespattern 
#missyoushawl 


