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BLOEMBLAD SJAAL
‘‘Welkom bij een minicursus van breiclub’’

De bloembladsteek is een leuke decoratieve
steek die mooi gebruikt kan worden voor
een kindersjaal. Om de steek mooi tot zijn
recht te laten komen gebruiken we 2
kleuren.
Het opzetten geeft een erg strakke rand,
waarbij we bij het haken een mooie
afwerking met wat ronde randjes krijgen.
Daarom gaan we twee halve sjaaltjes maken
die aan het eind aan elkaar worden gezet.
Een kindersjaal hoeft niet al te breed en ook
zeker niet te lang te worden. Zelf heb ik
gekozen voor een breedte van 15 cm en een
lengte van een meter. Dit is gemakkelijk naar
wens aan te passen.
Zoals we in de teltekening kunnen zien,
worden er 23 lossen gehaakt (23 rondjes)
voor de basis van de steek. Het stukje tussen
de haken HH kan indien gewenst herhaald
worden om tot de juiste breedte te komen.
Dit is een stukje van 10 lossen. Omdat ik het
vrij smal heb gehouden voor mijn sjaaltje,
heb ik dit stukje 1 keer herhaald (dus 23 +
10 = 33 lossen). Desgewenst kunnen dit dus
ook 43, 53 enz lossen worden.
Naast lossen zien we streepjes (vasten),
kruisjes (stokjes) en de bloemetjes.
De bloemetjes zijn opgebouwd uit 3 blaadjes
en twee lossen (1 blad, 1 losse, 1 blad, 1 losse, 1 blad). De blaadjes zelf worden gemaakt
door 2 stokjes samen te haken. Dat doe je
door een stokje te beginnen, maar niet af te
maken: Sla de draad om de haaknaald, insteken, omslaan en doorhalen, je hebt nu 3 lussen op de naald. Sla de draad weer om en
haal door 2 lussen. Nu zijn er nog 2 lussen op
de naald. Deze laat je staan en begint aan het
volgende stokje op dezelfde manier totdat

er nog 3 lussen op je naald staan. Als laatst
sla je de draad nog eenmaal om je naald en
haal deze door de laatste 3 lussen.
Kleur A:
Zet op: 33 lossen
1: 1 stokje (= 3 lossen), 1 losse, 1 stokje in de
7e losse vanaf je naald, 2 lossen, 1 vaste in de
3e losse vanaf het stokje, 1 losse, 1 vaste in
de 2e losse vanaf de vorige vaste, 2 lossen,
1 stokje in de 3e losse vanaf de vaste, 1 losse, 1 stokje in de 2e losse vanaf het vorige
stokje, 2 lossen, 1 vaste in de 3e losse vanaf
het stokje, 1 losse, 1 vaste in de 2e losse
vanaf de vorige vaste, 2 lossen, 1 stokje in de
3e losse vanaf de vaste, 1 losse, 1 stokje in
de 2e losse vanaf het vorige stokje, 2 lossen,
1 vaste in de 3e losse vanaf het stokje, 1
losse, 1 vaste in de 2e losse vanaf de vorige
vaste, 2 lossen, 1 stokje in de 3e losse vanaf
de vaste, 1 losse, 1 stokje in de laatste losse.
Keer het werk
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2: 1 losse, 1 vaste op het stokje, 1 vaste tussen de stokjes, 3 lossen, (2 stokjes samen,
1 losse, 2 stokjes samen, 1 losse, 2 stokjes
samen) tussen de 2 vasten, 3 lossen, 1 vaste
tussen de stokjes, 3 lossen, (2 stokjes samen,
1 losse, 2 stokjes samen, 1 losse, 2 stokjes
samen) tussen de 2 vasten, 3 lossen, 1 vaste
tussen de stokjes, 3 lossen, (2 stokjes samen,
1 losse, 2 stokjes samen, 1 losse, 2 stokjes
samen) tussen de 2 vasten, 3 lossen, 1 vaste
tussen de stokjes, een vaste op het stokje.
Keer het werk
Kleur B:
3: 1 losse, 1 vaste op de vaste, 1 losse, 1 vaste
om de losse naast de vaste, 2 losse, 1 stokje
tussen de bloemblaadjes (dus om de lossen
tussen de stokjes samen), 1 losse, 1 stokje
tussen de bloemblaadjes, 2 lossen, 1 vaste
voor de vaste, *1 losse, 1 vaste na de vaste,
2 lossen, 1 stokje tussen de bloemblaadjes,
1 losse, 1 stokje tussen de bloemblaadjes), 2
losse, 1 vaste voor de vaste*, 1 losse 1 vaste
op de laatste vaste.
Keer het werk
4: 1 stokje (= 3 lossen), (1 bloemblad (= stokjes samen gehaakt), 1 losse, 1 bloemblad) om
de losse tussen de 2 vasten, *3 lossen, 1
vaste om de losse tussen de 2 stokjes, 3
lossen, (1 bloemblad, 1 losse, 1 bloemblad, 1
losse, 1 bloemblad) om de losse tussen de 2
vasten,* 3 lossen, 1 vaste om de losse tussen
de stokjes, 3 lossen, (1 bloemblad, 1 losse, 1
bloemblad) om de losse tussen de 2 vasten,
1 stokje op de laatste vaste.
Keer het werk

Kleur A:
5: 1 stokje (=3 lossen), 1 losse, 1 stokje
tussen de bloemblaadjes, 2 lossen, 1 vaste
voor de vaste, 1 losse, 1 vaste na de vaste,
2 lossen, 1 stokje tussen de bloemblaadjes,
*1 losse, 1 stokje tussen de bloemblaadjes,
2 lossen, 1 vaste voor de vaste, 1 losse, 1
vaste na de vaste, 2 lossen, 1 stokje tussen
de bloemblaadjes,* 1 losse, 1 stokje op het
laatste stokje.
Keer het werk
6: 1 losse, 1 vaste op het stokje, 1 vaste om
de losse tussen de stokjes, *3 lossen, (1
bloemblaadje, 1 losse, 1 bloemblaadje, 1
losse, 1 bloemblaadje) om de losse tussen
de 2 vasten, 3 lossen, een vaste om de losse
tussen de stokjes,* 3 lossen, (1 bloemblaadje, 1 losse, 1 bloemblaadje, 1 losse, 1 bloemblaadje) om de losse tussen de 2 vasten, 3
lossen, 1 vaste om de lossen tussen de
stokjes, 1 vaste op het laatste stokje.
Keer het werk
Herhaal 3 t/m 6 tot de gewenste lengte.
Op deze manier haak je twee halve sjaaltjes
van ongeveer 50 cm (desgewenst langer of
korter) en naai deze met de opzetlossen aan
elkaar vast.
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