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SCHUINE, GESTREEPTE HERENSJAAL
EEN ONTWERP VAN CAROLINA SPEEK - HAKEN

Helemaal in het thema ‘stripes’ is deze stoere herensjaal. Voor een speels 
effect zijn de strepen diagonaal gehaakt en er zijn franjes toegevoegd.
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Toer 1: 1 L, 1 V in elke L (= 52 V) Keer 

Toer 2: 1 L, 2 V in de 1e V, 1 V in de volgende 49 V, de laat-

ste 2 V samenhaken. (= 52 V) Keer

Toer 3: 1 L, 1 V in elke V (= 52 V). Keer

Toer 4 t/m 31: herhaal toeren 2 en 3

Verander van kleur naar wit:

Toer 32 t/m 61 (wit): herhaal toeren 2 en 3

Verander van kleur naar grijs:

Toer 62 t/m 91 (grijs): herhaal toeren 2 en 3

Verander van kleur naar wit:

Toer 92 t/m 121 (wit): herhaal toeren 2 en 3

Verander van kleur naar gemeleerd grijs:

Toer 122 t/m 151 (gemeleerd grijs): herhaal toeren 2 en 3

 Verander van kleur naar wit:

Toer 152 t/m 181 (wit): herhaal toeren 2 en 3

Verander van kleur naar grijs:

Toer 182 t/m 211 (grijs): herhaal toeren 2 en 3

Verander van kleur naar wit:

Toer 212 t/m 241 (wit): herhaal toeren 2 en 3

Verander van kleur naar gemeleerd grijs:

Toer 242 t/m 271 (gemeleerd grijs): herhaal toeren 2 en 3

Verander van kleur naar wit:

Toer 272 t/m 301 (wit): herhaal toeren 2 en 3

Verander van kleur naar grijs:

Toer 302 t/m 331 (grijs): herhaal toeren 2 en 3

SCHUINE, GESTREEPTE HERENSJAAL
EEN ONTWERP VAN CAROLINA SPEEK

De sjaal wordt ong. 200 x 27 cm.

Dit patroon is gehaakt met haakgaren 4 en haaknaald 4 

mm. 

Nodig:  160 gram wit garen (=  472 meter), 80 gram grijs 

garen (= 236 meter) en 90 gram gemeleerd grijs garen (= 

266 meter). Als u franjes wilt maken, dan heeft u extra ga-

ren nodig: ong. 30 gram grijs gemeleerd garen  (= 90 meter)

Ik heb deze sjaal gehaakt met Stylecraft Special DK kleuren 

wit (kleur cream 1005), grijs (kleur graphite 1063) en ge-

meleerd grijs (kleur charcoal 1128).

Gebruikte steken: Losse (L),  Vaste (V) . Het is een een-

voudig patroon. Ik heb voor alle strepen evenveel toeren 

(nl . 30) gebruikt en afgewisseld. Door aan de ene kant te 

meerderen en aan de andere kant 2 steken samen te ha-

ken, wordt de sjaal scheef.

Twee Vasten samenhaken: steek de naald in de eerste V 

en haal een lus op, steek dan de naald in de tweede V en 

haal nog een lus op. U heeft nu 3 lussen op de naald. Doe 

het draad om de haaknaald en haal het draad door deze 3 

lussen.

Als u het patroon door heeft, kunt u allerlei variaties ma-

ken door brede en smalle strepen te maken; ideaal om uw 

restjes op te maken. Let er wel op dat u garen van dezelfde 

dikte gebruikt.

Sjaal (met gemeleerd grijs): maak een ketting van 52 Los-

sen. Keer. (Voor dit patroon kunt u elk aantal lossen ge-

bruiken, dat u wilt)
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Verander van kleur naar wit:

Toer 332 t/m 361 (wit): herhaal toeren 2 en 3

Verander van kleur naar gemeleerd grijs:

Toer 362 t/m 391 (gemeleerd grijs): herhaal toeren 2 en 3

De sjaal is nu klaar, knip het draad af en werk de draadjes 

weg.

De sjaal zal aan de zijkanten omkrullen. U zult de sjaal dus 

vochtig moeten maken, vastpinnen en helemaal laten dro-

gen.

Franjes in gemeleerd grijs:  In de volgende Vasten (aan bei-

de kanten van de sjaal) heb ik franjes gemaakt: 1, 5, 9, 13, 

17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49 en 52.

Knip per franje 3 draden van grijs gemeleerd garen met 

een lengte van ong. 36 cm  en haal die door de genoemde 

Vasten en knoop ze vast. Zijn de franjes ongelijk, knip de 

draden dan op het laatst even bij. (zie foto’s)

SCHUINE, GESTREEPTE HERENSJAAL
EEN ONTWERP VAN CAROLINA SPEEK
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