
Vlinder sjaal/omslagdoek 
 
 
Materialen:  

- Garen met een bijpassende naald 
- Steken markeerders (ze besparen je echt heel 

erg veel tijd, mocht je geen steken markeerders 
hebben dan kan je ook haarklipjes gebruiken en 
dan bedoel ik degene die je er in schuift. )  

- Schaar 
 
Opmerkingen:  

- Experimenteer met de strakheid van het 3 
dubbel stokje, een strak stokje geeft meer 
gebogen vleugel. Probeer het uit en kijk wat je 
mooi vind.hoe strakker je het stokje maakt hoe 
meer de vlinder op een libelle gaat lijken.   

 
- Als je dit patroon mooi vind, haak het dan voor iemand die het nodig heeft omdat hij/zij in een 

moeilijke periode zit of iemand die hem erg mooi vindt. En natuurlijk mag je hem ook zeker voor 
je zelf haken ;) en onthoudt: vlinders hebben de geweldige eigenschap om glimlachen op 
mensen hun gezicht te laten verschijnen.  
 

- Er kunnen fouten in het patroon staan omdat het mensen werk is, kom je er 1 tegen, mail dan 
alsjeblieft in welke rij de fout zit, en wat de fout is naar a.vertaalt@gmail.com al vast heel erg 
bednakt voor het melden.   
 

- Graag ontvang ik feedback dit kunt u ook mailen naar a.vertaalt@gmail.com  
 

- En natuurlijk het belangrijkste van alles, heb heel veel plezier in het maken van de sjaal!  
 

Met vriendelijke hakende groet,  
 
Alexander van Dam  
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Patroon: 

start:   haak 6 lossen, haak 1 halve vaste in de eerst gehaakte losse om een ring te vormen.  

Rij 1:   haak 3 lossen(1ste stokje), haak 5 stokjes in de ring.  

Rij 2:   haak 3 lossen, draai het werk om, haak 2 stokjes in de 1ste steek, haak 3 stokjes in de 

 volgende steek (markeer het 2e stokje van de net 3 gehaakte stokjes. Dit is het ankerpunt 

 voor de vleugel waar je een drie dubbel stokje straks in haakt), haak 3 stokjes in de 

 volgende steek, haak 2 lossen (dit is het midden van de sjaal), haak 3 stokjes in de 

 volgende steek, haak 3 stokjes in de volgende steek (markeer hier ook de 2e steek), haak 

 3 stokjes in de 3e losse van de vorige rij.  

Rij 3:  haak 3 lossen, draai het werk om, haak 2 stokjes in de zelfde eerste steek, haak 7 lossen, 

 sla 7 steken over, haak 1 stokje in de steek voor de 2 lossen, haak 2 stokjes in de ruimte 

 van lossen, haak 2 lossen, haak 2 stokjes in de ruimte, haak 1 stokje op de eerst volgende 

 steek na de ruimte, haak 7 lossen, sla 7 steken over, haak 3 stokjes in de 3 lossen van de 

 vorige toer.  

Rij 4:  haak 3 lossen, keer het werk om, haak 3 stokjes in de eerste steek, haak 1 stokje in de 

 volgende 2 steken, haak 7 lossen, haak 1 stokje in de volgende 3 steken, haak 2 stokje 

 om de ketting, haak 2 lossen, haak 2 stokjes om de ketting, haak 1 stokje in de volgende 

 3 steken, haak 7  lossen, haak 1 stokje in de volgende 2 steken, haak 3 stokjes in de 

 laatste steek.  

Rij 5:  haak 3 lossen, haak 2 stokjes in de eerste steek, haak 1 stokje in de volgende 3 steken,  

 haak 2 stokjes in de volgende steek, haak 2 lossen, haak een 3 dubbel stokje in de 

 gemarkeerde steek, haak 2 lossen, haak 2 stokjes in de volgende steek, haak 1 stokje in 

 de volgende 4 steken, haak 2 stokjes rond de ketting, haak 2 lossen, haak 2 stokjes rond 

 de ketting, haak 1 stokje in de volgende 4 steken, haak 2 stokjes in de volgende steek, 

 haak 2 lossen, haak een 3 dubbel stokje in de gemarkeerde steek, haak 2 lossen, haak 2 

 stokjes in de volgende steek, haak 1 stokje in de volgende 3 steken, haak 3 stokjes in de  

 3e  losse van de vorige toer.  

Rij 6:  haak 2 losse, draai het werk om, haak 1 half stokje in de eerste steek (je hebt nu 2 steken 

 in de eerste steek) haak 1 half stokje in iedere steek, haak 2 halve stokjes rond de ketting 

 van lossen, haak 1 half stokje op het 3 dubbele stokje, haak 2 halve stokjes rond de 

 ketting, haak 1 half stokje in iedere steek, haak 1 half stokje rond de ketting van lossen 

 (nee dit is geen type fout),  haak 2 lossen, haak 1 half stokje ronde de ketting van lossen, 

 haak 1 half stokje in iedere steek, haak 2 halve stokjes rond de ketting, haak 1 half stokje 

 op het 3 dubbele stokje, haak 2 halve stokjes rond de ketting, haak 1 half stokje in iedere 

 steek,  haak in de laatste steek 2 halve stokjes.  

 



Rij 7:  haak 3 lossen, draai het werk om, haak 2 stokjes in de eerste steek, haak 7 lossen, sla 7 

 steken over, plaats een markeerder in de 4e overgeslagen steek , 1 stokje in de volgende 

 7 steken, haak 7 lossen, sla 7 steken over, plaats een markeerder in de 4e overgeslagen 

 steek, haak 1 stokje in de steek voor de lossen ketting (die het midden vormen.), haak 2 

 stokjes rond de lossen ketting, haak 2 lossen, haak 2 stokjes rond de ketting, haak 1 

 stokje in de volgende steek, haak 7 lossen, sla 7 steken over, plaats een markeerder in de 

 4e over geslagen steek, haak 1 stokje in de volgende 7 steken, haak 7 lossen, sla 7 steken 

 over, markeer de 4e overgeslagen steek, haak 3 stokjes in de 3e lossen van de vorige rij.  

 

Rij 8:  haak 3 lossen, draai het werk om, haak 2 stokjes in de eerste steek, haak 1 stokje in de 

 volgende 2 steken, haak 7 lossen, sla de lossen ketting over, haak 7 stokjes in de 

 volgende 7 steken, haak 7 lossen, sla de lossen ketting over, haak 3 stokjes in de 

 volgende 3 steken, haak 2 stokjes rond de ketting, haak 2 lossen, haak 2 stokjes rond de 

 ketting, haak 1 stokje in de volgende 3 steken, haak 7 lossen, sla de lossen ketting over, 

 haak 1 stokje in de volgende 7 steken, haak 7 lossen, sla de lossen ketting over, haak 1 

 stokje in de volgende 2 steken, haak 3 stokjes in de 3e lossen van de ketting van de 

 vorige rij.  

Rij 9:   haak 3 lossen, draai het werk om, haak 2 stokjes in de eerste steek, haak 1 stokje in de 

 volgende 3 steken, haak 2 stokjes in de volgende steek, haak 2 lossen, haak een 3 dubbel 

 stokje in de gemarkeerde steek, haak 2 lossen, haak 2 stokjes in de volgende steek, haak 

 1 stokje in de volgende 5 steken haak 2 stokjes in de volgende steek, haak 2 lossen, haak 

 een 3 dubbel stokje in de gemarkeerde steek, haak 2 lossen, haak 2 stokjes in de 

 volgende steek, haak 1 stokje in de volgende 4 steken, haak 2 stokjes rond de ketting van 

 lossen, haak 2 lossen, haak 2 stokjes rond de ketting van lossen, haak 1 stokje in de 

 volgende 4 steken, haak 2 stokjes in de volgende steek, haak 2 lossen, haak een 3 dubbel 

 stokje in de gemarkeerde steek, haak 2 lossen, haak 2 stokjes in de volgende steek, haak 

 1 stokje in de volgende 5 steken, haak 2 stokjes in de volgende steek, haak 2 lossen, haak 

 een 3 dubbel stokje in de gemarkeerde steek, haak 2 lossen, haak 2 stokjes in de 

 volgende steek, 1 stokje in de volgende 3 steken, 3stokjes in de 3 lossen van de vorige rij.  

 

 

 

 

 

 



Rij 10: haak 2 lossen, keer het werk om, haak 1 half stokje in de eerste steek,, haak 1 half stokje 

in de volgende 7 steken,  haak 2 half stokjes rond de ketting, haak 1 half stokje op het 3 

dubbele stokje, haak 2 half stokjes rond de ketting, haak 1 half stokje in de volgende 9 

steken, haak 2 halve stokjes rond de ketting, haak 1 half stokje op het drie dubbel stokje,  

 haak 2 halve stokje rond de ketting, haak 1 half stokje in de 8 steken, haak 1 half stokje 

rond de ketting, haak 2 lossen, haak 1 half stokje rond de ketting, haak 1 half stokje in de 

volgende 8 steken, haak 2 half stokjes rond de ketting, haak 1 half stokje op het 3 dubbel 

stokje, haak 2 halve stokjes rond de ketting, haak 1 half stokje in de volgende 9 steken, 

haak 2 halve stokjes rond de ketting, haak 1 half stokje op het 3 dubbel stokje, haak 2 

halve stokjes rond de ketting, haak 1 half stokje in de in de volgende 7 steken, haak 2 

halve stokjes in de 3e lossen van de vorige rij.  

 

Herhaal rij 7-10 totdat de gewenste lengte bereikt is.  
 
Rand: als je de rij van halve stokjes heb gemaakt kan je een mooie rand om de sjaal heen maken. Bedenk 
zelf een rand of kies je favoriete rand uit.  
 
De schrijfster van dit patroon gebruikte de schrijfster de rand van de ‘Cheche a la sauce bidules chouette’ 
voor haar sjaal. Dit is een kanten randje en geeft de sjaal een vintage look.  
 
Je kan ook de rand van de magarita shawl van tucateje gebruiken.  
 
Je kan ook een net rand gebruiken, nadat je de halve stokjes rij af hebt haak dan het volgende:  
Rij 1: Haak 6 lossen, sla 2 steken over, haak 1 vaste, haak 5 lossen, sla 2 steken over, haak 1 vaste.     

Herhaal dit tot aan het midden, haak dan; haak 5 lossen, haak 1 vaste rond de ketting van lossen, 
haak 5 lossen, haak 1 vaste rond de ketting van lossen, haak 5 lossen,  sla 2 steken over, haak 5 
lossen, sla 2 steken over, haak 1 vaste, herhaal tot het einde eindig in de laatste steek.  

 
Rij 2: haak 6 lossen, haak 1 vaste in het midden van de 5 lossen boog, haak 5 vaste, haak 1 vaste in het 

midden van de 5 lossen boog, herhaal dit helemaal rondom.  
 
Het orginele patroon is van: NJ Sharon & Debi Adams 
 
 
 


