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super zachte gehaakte sjaal ‘mabel'

Het patroon heb ik gebaseerd op een steek die ik vond in de haakbijbel 

Ik gebruikte de rhythm garen van Scheepjes. 
Van de alpaca 651, 653 en de 662 
En de Mohair 671, 673 en de 682 

Ik haakte met haaknaald 3.5 

De sjaal is 140 gram, ik hield een kleine 10 gram over 
Hij is 180 centimeter lang en 78 centimeter beed/diep op de punt.


Dit patroon wordt u gratis aangeboden door www.jellina-creations.nl en is 

uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om dit patroon

te gebruiken voor commerciële doeleinden.


�

http://www.jellina-creations.nl
https://www.google.nl/search?q=de+haakbijbel+sarah+hazell&client=safari&rls=en&biw=1381&bih=916&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi3vqWNmqHJAhWFRg8KHXYYCWQQsAQILA
http://www.scheepjeswol.com/nl/collectie/standaard-collectie/


�

handmade with love

by jellina-creations


�2



Toer 1 


6 lossen, stokje in de eerste losse, 3 lossen, stokje in de eerste losse


Toer 2

3 lossen, 3 stokjes, losse, 3 stokjes, vasten in de eerste opening


losse

1 vasten, 3 stokjes, 1 losse, 4 stokjes in tweede opening


Toer 3

4 lossen, stokje in dezelfde steek


3 lossen, 1 vasten in de losse van de vorige toer, 3 lossen

stokje, losse, stokje, losse, stokje in losse van de vorige toer


3 lossen, 1 vasten in de losse van de vorige toer, 3 lossen

stokje op bovenste losse van vorige toer, 1 losse en nogmaals een stokje op de bovenste losse 

van vorige toer.


Dit patroon wordt u gratis aangeboden door www.jellina-creations.nl en is 

uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om dit patroon

te gebruiken voor commerciële doeleinden.
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Toer 4

3 lossen, 2 stokjes, 1 losse en 3 stokjes in de losse van vorige toer


1 vaste in de 3 lossen opening van vorige toer

1 losse


1 vaste in de volgende 3 lossen opening van vorige toer

3 stokjes, 1 losse, 3 stokjes in de eerste opening bovenop


1 losse

3 stokjes, 1 losse, 3 stokjes in de tweede opening bovenop


1 vasten in de 3 lossen opening van de vorige toer

1 losse


1 vasten in de 3lossen opening van de vorige toer

3 stokjes, 1 losse, 3 stokjes in de laatste opening


Toer 3 en 4 herhalen.




Ik maakte hem in deze kleurvolgorde:


8 toeren 662 alpaca paso

6 toeren 651 alpaca quick step

6 toeren 653 alpaca foxtrot


4 toeren 682 mohair paso

4 toeren 671 mohair quick step

4 toeren 673 mohair foxtrot


Dit patroon wordt u gratis aangeboden door www.jellina-creations.nl en is 

uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om dit patroon

te gebruiken voor commerciële doeleinden.
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6 toeren 662 alpaca paso

6 toeren 651 alpaca quick step

6 toeren 653 alpaca foxtrot


6 toeren 682 mohair paso

6 toeren 671 mohair quick step

6 toeren 673 mohair foxtrot


4 toeren 662 alpaca paso

2 toeren 682 mohair paso


2 toeren 651 alpaca quick step

2 toeren 671 mohair quick step


2 toeren 653 alpaca foxtrot

2 toeren 673 mohair foxtrot


Dit patroon wordt u gratis aangeboden door www.jellina-creations.nl en is 

uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om dit patroon

te gebruiken voor commerciële doeleinden.
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Deze sjaal komt het mooist tot z’n recht als hij nog geblokt word.

Hierdoor komt het patroon nog mooier uit.


Ik wens jullie veel plezier met het maken van deze sjaal!


Dit patroon wordt u gratis aangeboden door www.jellina-creations.nl en is 

uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om dit patroon

te gebruiken voor commerciële doeleinden.
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