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Sjaal gehaakte rand Elina 
 

Benodigd: haaknaald 3 

  Katia Capri  naturel 82141 

steenrood 82096 

    oudzalm 82148 
    babyblauw 82117 

    goudgeel 82144 

    antraciet 82152 

  Lapje stof van 1.40 m. x 0.25 m. 

 
Maak aan de lange kant van 1.40 m. een festonsteek met 1 cm. 

tussenruimte. 

Haak elke toer in een andere kleur! 

 

1. Haak om elke lus 2 vasten. 

2. Haak 1 keer lossen, 1 vaste in de eerste steek, *1 lossen, 1 
steek overslaan 1 vaste* herhaal ** tot het einde van de toer. 

3. Haak 3 lossen (= je 1e stokje), 1 steek overslaan 1stokje,* haak nu voorlangs in het net 

 overgeslagen steek 1 stokje, sla nu 2 steken over (het 1e gehaakte stokje en 1 lege steek) en 

 haak 1 stokje* herhaal ** tot het einde van de toer. 

4. Haak 1 keer lossen, 1 vaste in elke steek. 
5. Haak 4 lossen, 1 steek overslaan en dan 2 stokjes samen haken in 1 steek,* 2 lossen, 2 

steken overslaan en in de 3e steek 2 stokjes samen haken* herhaal ** tot het einde van de 

toer en eindig met 1 stokje in de laatste steek. 

6. Haak 2 lossen, 1 half stokje om de eerste 1 losse lus, haak nu om elke 2 lossen lus van de 

 vorige toer 3 halve stokjes. 

7. Haak 1 keer losse en 1 vaste in elke steek. 
8. Herhaal toer 7. 

9. In deze toer haken we een popcorn. Een popcorn haak je als volgt. Haak 5 stokjes in 1 

steek. Haal je naald uit de lus en maak de lus iets groter, steek je naald nu boven in het 1e 

gehaakte stokje van deze 5 stokjes. Steek dan je naald ook in de lus van je 5e gehaakte 

stokje en haal deze lus door de 1e lus op je naald en haak dan nog 1 losse. 
 We beginnen deze toer met 4 vasten, *1 popcorn van 5 stokjes, 4 vasten* herhaal ** tot het 

 einde van de toer en eindig met 1 stokje. 

10. Haak 1 keer lossen, 3 vasten,* 1 half stokje. Nu haak je in de lossen achter de popcorn (1 

 stokje, 1 lossen, 1 stokje), 1 half stokje, 2 vasten* herhaal ** tot het einde van de toer en 

 eindig met vasten. 

 
Franje 

Knip van drie verschillende kleuren draden van ongeveer 20 cm. Vouw deze 3 draden dubbel en 

haal het midden van de draden door het midden van de laatste gehaakte toer, tussen de stokjes 

en de lossen maar niet helemaal. Haal de draadjes door de lus en trek aan. En doe dit door elke 

punt. 
 

Have Fun! 
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