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De Sjaal ”Windsurfer” 
 

Ontwerp van Johanna Lindahl / Mijo Crochet 

Vertaald door Wendy de Vries 

 

Dit patroon is enkel voor persoonlijk gebruik. 
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Materiaal: 
 

Garen:  

 

• 1 x Scheepjes Whirl (60% Katoen, 40% Akryl; 215 g/1000 stk), 768, Sherbert 

Rainbow. 

• 1 x Scheepjes Whirl (60% Katoen, 40% Akryl; 215 g/1000 stk), 766, Mid Morning 

Mocha’roo. 

 

Haaknaald: 3,0 mm 

 

2 steekmarkeerders 

Stopnaald 

Schaar 

 
 

Afmeting en vorm: 
 

De sjaal heeft een driehoekige vorm en wordt van de ene kant naar de andere kant 

gehaakt. Je gebruikt twee afwisselende kleuren van de twee bollen Scheepjes Whirl 

zonder dat je steeds de draad moet afknippen. De afmetingen van d sjaal kun je 

aanpassen door meer of minder herhalingen van toer 7–10 te haken. 

Met hetzelfde garen en dezelfde haaknaald als aangegeven wordt de sjaal ongeveer 160 x 

120 x 120 cm. 

 
 

Afkortingen: 
 

stk – steek/steken 

l – losse  

hv – halve vaste  

v – vaste  

a.l. – achterste lus 

lb – lossenboogje 

vlg – volgende 

tem – tot en met 
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Patrooninformatie: 
 

• Keer na elke toer. 

• 1 l in het begin van een toer telt niet als steek. 

• Steken tussen ( ) herhaal je met zoveel keer als aangegeven staat achter de haakjes 

• Steken tussen { } haak je in dezelfde steek of hetzelfde lossenboogje. 

• Stekenaantal tussen | | na elke toer geeft aan hoeveel van elke steek je gedaan hebt 

aan het eind van die toer. 

 
 

Kleurverdeling: 
 

Kleur A: Scheepjes Whirl, 768, Sherbert Rainbow. 

 

Kleur B: Scheepjes Whirl, 766, Mid Morning Mocha’roo. 

 

 

Patroon: 
 

Let op: in de fotos is kleur A groen en kleur B roze. 

 

toer 1: 

 

Med kleur A,  

3 l, 1 v in de derde l vanaf de naald (de overgeslagen  l tellen als een  2-lb), keer. 

 

|1 v, 1 2-lb| 
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toer 2:  

 

Ga door met kleur A, 

2 l, {1 v, 1 l, 1 v} in vlg 2-lb, 2 l, haal de lus van de 

haaknaald en zet er een markeerder in, keer. 

 

|2 v, 1 1-lb, 1 2-lb| 

 

 
 

toer 3: 

 

Steek de naald in de eerste v, pluk de lus met kleur B op en haal die door, 

1 l (telt niet als steek, hier en gedurende het gehele patroon), 1 v in dezelfde v, 1 l,  

1 v in vlg 1-lb, 1 l, sla 1 v over, 1 v in vlg 2-lb, keer. 

 

|3 v, 2 1-lb| 

 

 

 
 

toer 4:  

 

Ga door met kleur B,  

2 l, 1 v in vlg 1-lb, 1 l, sla 1 v over, 1 v in vlg 1-lb,  

1 l, 1 v in vlg v, 2 l, haal de lus van de haaknaald en zet er 

een markeerder in, keer. 

 

|3 v, 2 1-lb, 1 2-lb| 
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toer 5: 

 

neem de markeerder uit de lus van kleur A, 

steek de naald in de eerste v, neem de lus met kleur A op en trek door de v, 1 l, 1 v in 

dezelfde v,  

1 l, 1 v in vlg 1-lb, 1 l, sla 1 v over, 1 v in vlg 1-lb, 1 l, sla 1 v over, 1 v in vlg 2-lb, keer. 

 

|4 v, 3 1-lb| 

 

 

 
 

toer 6:  

 

Ga door met kleur A,  

2 l, 1 v in vlg 1-lb, 

(1 l, sla 1 v over, 1 v in vlg 1-lb) 2 keer, 

1 l, 1 v in vlg v, 2 l, haal de lus van de haaknaald en zet er 

een markeerder in, keer. 

 

|4 v, 3 1-lb, 1 2-lb| 

 
 

toer 7:  

 

neem de markeerder uit de lus van kleur B, 

steek de naald in de eerste v, neem de lus van kleur B en 

trek door de v, 1 l, 1 v in dezelfde v, 1 l, 1 v in vlg 1-lb, 

(1 l, sla 1 v over, 1 v in vlg 1-lb) tem de laatste 1-lb, 

1 l, sla 1 v over, 1 v in vlg 2-lb, keer. 

 

|5 v, 4 1-lb| 
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toer 8:  

 

Ga door met kleur B, 

2 l, 1 v in vlg 1-lb, 

(1 l, sla 1 v over, 1 v in vlg 1-lb) tem de laatste 1-lb, 

1 l, 1 v in vlg v, 2 l, haal de lus van de haaknaald en zet er 

een markeerder in, keer. 

 

|5 v, 4 1-lb, 1 2-lb| 

 
 

toer 9:  

 

neem de markeerder uit de lus van kleur A, 

steek de naald in de eerste v, neem de lus van kleur A en 

trek door de v, 1 l, 1 v in dezelfde v, 1 l, 1 v in vlg 1-lb, 

(1 l, sla 1 v over, 1 v in vlg 1-lb) tem de laatste 1-lb, 

1 l, sla 1 v over, 1 v in vlg 2-lb, keer. 

 

|6 v, 5 1-lb| 

 
 

toer 10:  

 

Ga door met kleur A, 

2 l, 1 v in vlg 1-lb, 

(1 l, sla 1 v over, 1 v in vlg 1-lb) tem de laatste 1-lb, 

1 l, 1 v in vlg v, 2 l, haal de lus van de haaknaald en zet er 

een markeerder in, keer. 

 

|6 v, 5 1-lb, 1 2-lb|

 
 

 

Ga door met het herhalen van toer 7-10 tot de sjaal de afmeting heeft die je wilt hebben. 

Sluit af met toer 8 of 10. 

Let op: Bij het haken van je laatste toer 8 eller 10 haak je de laatste 2 l NIET. 
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De Kant: 
 

toer 1:  

 

neem de markeerder uit de lus van den vorige kleur, 

steek de naald in de eerste v, neem de lus van de vorige 

kleur en trek door de v, 1 l, 1 v in dezelfde v, 1 l, 1 v in vlg  

1-lb, 

(1 l, sla 1 v over, 1 v in vlg 1-lb) tem de laatste 1-lb, 

1 l, sla 1 v over, 1 v in vlg 2-lb, keer. 

 

 
 

toer 2: 

 

Let op: Alle hv in deze toer haak je in a.l.. 

 

1 l, sla de eerste v over, (1 hv in vlg stk) tem de laatste stk, knip de draad af en werk de 

eindjes weg. 
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