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Haaktermen  
•	 De	3	stokjes	die	je	in	het	

begin	en	eind	van	de	toer	
in	dezelfde	steek	haakt	
noemen	we	de	3st	cluster,	
5st	in	een	steek	noemen	
we	5st	cluster.	Je	haakt	de	
sjaal	heen	en	weer	vanuit	
de	punt.	

•	 l	=	losse	
•	 st	=	stokje
•	 hv	=	halve	vaste
•	 *			*		=	wat	er	tussen	staat	

herhalen

Hartjes sjaal

Ben jij ook verliefd? Het is tijd voor hartjes overal met deze leuke Hartjes 
sjaal. Dit gratis patroon bevat een geschreven en een haakschema versie om 
jou sjaal te maken. De punt van deze sjaal erg lang waardoor het leuk is om 
hem schuin te dragen met een speld. Let op je haakt de patroon van onder 
naar boven. Veel haakplezier. 

Handwerkse

Handwerk  

 mama

Scheepjes Whirlette Scheepjes Chunky MonkeyScheepjes Whirl
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Sjaal 

Gebruik haaknaald 3.5. Als je een ander garen hebt gekozen pas je de naald 
er op aan. 

Begin met een magische ring. 
Toer 1: 3l (telt als eerste stokje) 2st in ring, keer.

Toer 2: 3l (telt als eerste stokje) 2st in eerste steek, hv in middelste st van de 
vorige toer, 3st in laatste st, keer.

Toer 3: 3l (telt als eerste stokje) 2st in eerste steek, hv in de derde steek van 
eerste 3 st cluster van de vorige toer, 5l, hv in 1 st van de vorige toer van 
laatste 3st cluster, 3st in laatste steek, keer.

Toer 4: 3l (telt als eerste stokje) 2st in eerste steek, hv in de derde steek van 
eerste 3 st cluster van de vorige toer, 2l, 5st in 3de l van 5l boog, 2l, hv in 1 st 
van de vorige toer van laatste 3st cluster,  3st in laatste steek, keer.

Toer 5: 3l (telt als eerste stokje) 2st in eerste steek, hv in de derde steek van 
eerste 3 st cluster van de vorige toer, 2l, hv en 5st in eerste st van 5 st cluster 
van de vorige toer, hv in 3de st van 5st cluster van de vorige toer, 5st en hv 
in 5de steek van 5st cluster, 2l, hv in 1 st van de vorige toer van laatste 3st 
cluster, 3st in laatste steek, keer.

Toer 6: 3l (telt als eerste stokje) 2st in eerste steek, hv in de derde steek van 
eerste 3 st cluster van de vorige toer, *5l, hv in middelste st van 5st cluster,* 
herhaal tot en met 3st cluster (laatst hv zit in het eerste st van 3st cluster),  3st 
in laatste steek, keer.

Toer 7: 3l (telt als eerste stokje) 2st in eerste steek, hv in de derde steek van 
eerste 3 st cluster van de vorige toer, 2l, *5st in 3de l van 5l boog, 2l, hv in 
3l van volgende 5 l boog* herhaal tot en met  3st cluster (laatst hv zit in het 
eerste st van 3st cluster),  3st in laatste steek, keer

Toer 8: 3l (telt als eerste stokje) 2st in eerste steek, hv in de derde steek 
van eerste 3 st cluster van de vorige toer, 2l, *hv en 5st in eerste st van 5 st 
cluster van de vorige toer, hv in 3de st van 5st cluster van de vorige toer,  5st  
en hv in 5de steek van 5st cluster, 3l* herhaal tot  3st cluster bij de laatste 
herhaling haak je de 3l niet, 2l, hv in 1 st van de vorige toer van laatste 3st 
cluster, 3st in laatste steek, keer.

Herhaal toer 6 t/m 8 tot gewenste lengte. 
Bij de laaste herhaling haak je toer 6 en 7. 
Hecht af.  
     

Materialen 
•	 1	Scheepjes	Whirl	555	

Forbidden	Fuchsia
•	 Haaknaald	3.5
•	 Stopnaald
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Haak schema 

Symbolen 
	
	 Begin	toer

	 Halve	vaste

	 Losse

	 Stokje

	 Magische	ring

Stitch Legend

2 dc in 1 st - 2 double crochet in 1 stitch

3 dc in 1 st - 3 double crochet in 1 stitch

5-dc shell - 5 double crochet shell

adjustable ring - 

sl st - slip stitch

start - 

t-ch1 - single turning chain

t-ch2 - double turning chain

t-ch3 - triple turning chain
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Dankwoord
Hierbij wil ik een aantal mensen bedanken voor het mogelijk  
maken van dit patroon; Lineke, Bjorn, Anne, Kimberly, Heleen, Kim voor het 
testen, meedenken en controleren. Ian en Oliver voor het uitgebreid knuffe-
len. Mijn ouders en mijn oma. Scheepjes voor de prachtige wol. 
Bedankt dat je voor dit patroon hebt gekozen hopelijk had je net zoveel 
plezier met haken als ik met ontwerpen. 

Dit patroon is gratis verkrijg baar: Handwerk mama, Fantasy Fournituren,  
Knit en Knot en als flyer versie bij Fantasy Fournituren.

Help
Lukt het toch niet helemaal of heb je een andere vraag?  
Mail dan naar: 
handwerkmama@gmail.com 
www.handwerkmama.nl
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