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MIX & MATCH – CAL – patroon 1  

Wintersjaal 
Patroonontwerp: Karlien Pleizier 
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Materiaal 
• Haaknaald nr. 6 en 7 
• Schaartje 
• ByClaire Softmix 

 
Met één bol kan je ongeveer 1,5 toer haken. Pas aan de hand van het aantal kleuren en 
toeren dat je wilt haken het aantal bollen aan. 

 
Garen en kleuren 
Ik liet iedere kleur 2x terugkomen, dus gebruikte van onderstaande kleuren 2 bollen byClaire 
Softmix.  
 

Sjaal paars/oranje Sjaal blauw/groen Sjaal grijs /bruin Sjaal - Basic 
Iedere kleur 2 bollen 
byclaire Softmix  
 
Kleurvolgorde: 
014 Plum 
035 Salmon 
039 Cognac 
037 Orange 
005 Vintage Pink, 
011 Lilac 
008 Bright Pink 
 
 

Iedere kleur 2 bollen 
byclaire Softmix 
 
Kleurvolgorde: 
018 Denim 
025 emerald 
043 Silver grey 
026 Jade 
017 Vintage blue 
030 Grassgreen 
016 Sky 

Iedere kleur 2 bollen 
byclaire Softmix 
 
Kleurvolgorde: 
002 Ivory 
045 Dark grey 
042 Taupe 
040 Dark brown 
043 Silver grey 
044 Grey 
038 Cognac 

Iedere kleur 10 bollen 
byClaire Softmix 
 
Basic kleuren: 
 
002 Ivory 
 
039 Cognac 
 
044 Grey 
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Tips vooraf 

- Dit patroon bestaat uit heen en weergaande toeren die zich herhalen. Je kunt de sjaal 
zo breed maken als je wilt. Hoe meer toeren, hoe breder je sjaal. 

- Keer je werk na iedere toer en gebruik elke toer een andere kleur. 
- Begin en eindig iedere toer met een lange draad van ongeveer 15 centimeter die je 

los laat hangen. Bij de afwerking hoef je de draadjes dan namelijk niet weg te werken 
met een stopnaald, maar verwerk je ze tot franjes. Hoe fijn is dat? "#$% 

- Haak lekker los, dan wordt je sjaal mooi soepel. 
 
Patroon 
Haak met naald 7 een ketting van 294 + 3, dus 297 lossen. 
Wil je een kortere sjaal maken? Haak dan een veelvoud van 14 lossen + 3 extra lossen. 
Toer 1: Ga vanaf hier verder met naald 6. 
Haak 1 stokje in de 6e losse vanaf je naald.  
* 
Sla 2 steken over. Haak in de volgende steek: 1 stokje, 1 losse, 1 stokje. 
Sla weer 2 steken over. Haak in de volgende steek: 1 stokje, 1 losse, 1 stokje, 1 losse, 1 
stokje, 1 losse, 1 stokje. 
Sla 2 steken over. Haak in de volgende steek: 1 stokje, 1 losse, 1 stokje. 
Sla 2 steken over. Haak nu een samengehaakt stokje waarbij je tussen de samen te haken 
steken 1 losse overslaat. 
* 
Herhaal van * tot * tot het einde van de toer. 
 
Laat een lange draad van ruim 15 centimeter over. Knip de draad af. 
 
Toer 2:  
Hecht een nieuwe kleur aan in de 1e steek (het samengehaakte stokje uit de vorige toer). Let 
op: laat een lange draad van ongeveer 15 centimeter langs je werk hangen. 
Haak 3 lossen (dit is de helft van het samengehaakte stokje dat je nu gaat haken). 
Sla 1 steek over, haak 1 stokje (je hebt nu een samengehaakt stokje gemaakt) 
* 
Sla 2 steken over. Haak in de volgende steek: 1 stokje, 1 losse, 1 stokje. 
Sla 1 steek over. Haak in de volgende steek: 1 stokje, 1 losse, 1 stokje, 1 losse, 1 stokje, 1 
losse, 1 stokje. 
Sla 1 steek over. Haak in de volgende steek: 1 stokje, 1 losse, 1 stokje. 
Sla 2 steken over. Haak nu een samengehaakt stokje waarbij je tussen de samen te haken 
steken 3 steken overslaat. (Je verbindt als het ware twee V’tjes uit de vorige toer met 
elkaar). 
* 
Herhaal van * tot * tot het einde van de toer. 
Laat een lange draad van ruim 15 centimeter over. Knip de draad af. 
Herhaal toer 2 tot jouw sjaal de gewenste breedte heeft. 
 
Tip: Is je draad op in het midden van een toer? Hecht een nieuwe draad 
aan met behulp van de “magische knoop” (bekijk op YouTube hoe je 
deze maakt). 
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Patroontekening 
 

 

 
Afwerking 
Leg een platte, strakke knoop in de aan elkaar grenzende draden. Zorg dat kleuren zich na 
het knopen op dezelfde plaats bevinden als daarvoor. Zo kan je ze zo direct meenemen in de 
franjes en hoef je geen enkele draad weg te werken met een stopnaald! 
  
Maak de franjes: 
Knip per franje 4 draden van 30 centimeter. Vouw de draden dubbel tot een lus. Haal de lus 
door de opening van de lossenboog heen, van boven naar onder toe. Haal de draden door de 
lus. Haal nu ook de begin-/einddraad van je toer door de lus en trek alle draden tegelijk 
stevig aan. Ontwar eventueel de draden voor een nonchalante look. 
 
 

                    

 

 

 

 
 

*Dit patroon is een samenwerking tussen byClaire en Karlien. Het patroon is voor persoonlijk 
gebruik en mag niet worden ingezet voor commerciële doeleinden. 

#thuisinkleurwintersjaal 

Laat je jouw wintersjaal zien op Instagram of Facebook? Dat zou ik erg leuk 
vinden! 

Gebruik de hashtag #thuisinkleurwintersjaal, zodat er online een mooie 
collectie wintersjaals ontstaat! 

Veel draagplezier!                                      

 


