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Haakpatroon Katia lange sjaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Om mijn gratis patronen te blijven delen kun je 
me steunen d.m.v. “ Buy me a coffee” klik hier: https://ko-fi.com/essiebirdies 
 
Copyright essiebirdies 2022                                    
www.essiebirdies.wordpress.com 
Facebook en Instagram: essiebirdies 

Afmetingen: 
Lengte: 240 cm 
Breedte: 26 cm 
 

Materialen: 
 

• Katia Soft Gratte: Hoofdkleur 70: 3 bollen 
• Overige kleuren: 61, 63, 64, 65,66, 67, 68, 69 (van elke kleur 1 bol) 
• Haaknaald 4 mm 
• Stopnaald 
• Schaar 
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Steekverhouding: 
Met naald 4mm in stk: 16 st x 8 rijen = 10 x 10 cm 

Afkortingen 
l - losse 
v – vaste 
st – steek 
stk – stokje 
hst -  half stokje 
hv -  halve vaste 
herh -  herhalen 
keerl – keerlossen 
r - rij 
 

Opmerkingen 
De sjaal bestaat uit twee delen (banen) die aan elkaar gehaakt worden. 
De kleurcombinatie is willekeurig gekozen.  
De sjaal wordt gehaakt in heen- en teruggaande rijen. 
Keer je werk na elke rij. 
Zorg dat de naast elkaar liggende gekleurde vlakken van elke baan steeds een andere kleur 
hebben (dus niet twee dezelfde kleuren naast elkaar). 
Haak steeds 3 rijen in een gekozen kleur, daarna 1 rij in kleur 70 
Tip: als je de banen met kleur 70 omhaakt voordat je de draadjes hebt weggewerkt kun je 
veel draadjes al meehaken en daardoor wegwerken, dan hoef je later alleen maar kleine 
stukjes af te knippen.  
Als de sjaal klaar is kun je de sjaal licht blocken. 
 

Patroon 
 
Basisrij: Met Katia Soft Gratte kleur 70; 22 l (19st en 3 keerl) 
R1: start in de 5e l vanaf de naald; stk in elke l, keer (19st) hecht kleur 70 af 
R2: hecht een gekozen kleur aan, 3l (telt als 1 stk), stk in elke st, keer (19st) 
R3: 3l, stk in elke st, keer (19stk) 
R4: herh R3, hecht de kleur af 
R5: hecht kleur 70 aan en herh R3, hecht de kleur af 
R6: hecht een volgende kleur aan en herh R3 
R7 en R8: herh R3, hecht de kleur af 
R9: hecht kleur 70 aan en herh R3, hecht de kleur af 
 
Volgende rijen; herh steeds R3, wissel na 3 gekleurde rijen naar kleur 70 en haak 1 rij in deze 
kleur. 
 
Om de lengte van de sjaal (240 cm te bereiken haak je 45 verschillend gekleurde vakjes. 
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Haak nu om de baan een rand hst met kleur 70; waarbij je 6hst per gekleurd vakje en 1 hst in 
het vakje met kleur 70 haakt  
 
Tip: werk de draadeindjes later weg; als de baan omhaakt is. Op deze manier kun je draadjes 
meehaken en hoef je ze later alleen maar af te knippen. 
Haak 3hst op de hoeken. 
 
Haak nu een tweede baan zoals bovenstaand maar zorg ervoor dat er geen 2 dezelfde 
gekleurde vakjes naast elkaar komen.  
 
Haak nu de 2 banen aan elkaar met de goede kant voor je. De banen worden met hv 
vastgehaakt over de lengte. Let goed op dat je gekleurde vakjes netjes naast elkaar komen. 
Je kunt de banen eerst aan elkaar vastspelden zodat de vakjes netjes naast elkaar komen. 
 
Haak tenslotte een rand hst om de hele sjaal met kleur 70, waarbij je 3hst op de hoeken 
haakt. Hecht af en werk de draadjes af. 
 
Je kunt de sjaal licht blocken voor een mooier resultaat. 
 
Ik zou het leuk vinden om je sjaal op Instagram/Facebook te zien! Als je me tagt 
@essiebirdies #essiebirdiespattern deel ik je creatie in mijn stories op Instagram. 
 
 

 

 


