
Haakpatroon shawl Mix & Match van juf Sas 

 

Shawl Mix and Match versie 2 haakpatroon van 

juf Sas

 

Tip: Hecht alle draden met een stopnaald goed af, dit doe ik 

altijd al tijdens het haken, is namelijk niet het leukste werk 

en tijdens het haken, merk je het niet zo. Zo is jouw shawl 

voor je gevoel nog sneller af. 

 

Afmetingen:  

Shawl Mix & Match is 19 cm breed en is 203 cm lang. Hij weegt 

270 gram. 



Haakpatroon shawl Mix & Match van juf Sas 

 

 
 
Wat heb je nodig voor deze versie van deze shawl? 

-1 bol 115 nougat Lang Yarns Omega €2,95 per bol 

-1 bol 188 donker Jade Lang Yarns Omega €2,95 per bol 

-1 bol 020 lichtblauw Lang Yarns Omega €2,95 per bol 

-1 bol 026 taupe Lang Yarns Omega €2,95 per bol 

-1 bol 009 zachtroze Lang Yarns Omega €2,95 per bol 

-1 bol 023 grijs Lang Yarns Omega €2,95 per bol 

-1 bol 034 jeans Lang Yarns Omega €2,95 per bol 

-haaknaald 4,5 

-schaar 

-stopnaald 

-eventueel etiket handmade 

 

Hoe maak je shawl Mix & Match: 

Deze kleuren heb ik gecijferd : 

1. 115 nougat Lang Yarns Omega 

2. 188 donker Jade Lang Yarns Omega 

3. 020 lichtblauw Lang Yarns Omega 

4. 034 jeans Lang Yarns Omega  

5. 009 zachtroze Lang Yarns Omega 

6. 026 taupe Lang Yarns Omega 

7. 023 grijs Lang Yarns Omega 

 

De shawl is in 24 verschillende delen gehaakt. Soms in 1 

kleur, soms in meerdere kleuren.  



Haakpatroon shawl Mix & Match van juf Sas 

 

 

Patroon 1 gehaakt met kleur 1 (nougat):  

 

Gebruikte steken: 

-lossen 

-stokjes 

-popcorn van 4 stokjes 

Start met 39 lossen 

 

Toer 1: Haak 3 lossen (eerste stokje), in de volgende losse 

haak je 1 stokje, haak 2 lossen, 1 stokje, *sla 2 lossen over, 
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haak een popcorn van 4 stokjes (haak 4 stokjes maar haak de 

laatste keer niet door, haak na het haken van de 4 stokjes, 

alle lussen in 1 keer door), sla 2 lossen over, haak 1 

stokjes, 2 lossen, 1 stokje* herhaal * nog 5x sla 1 losse over 

en eindig in de laatste losse met een stokjes 

Toer 2: Haak 3 lossen (eerste stokje), haak om de 2 lossen een 

popcorn van 4 stokjes, *haak in de popcorn een stokje, 2 

lossen, 1 stokje, haak om de 2 lossen een popcorn van 4 

stokjes,* herhaal nog 5 keer, eindig met een stokje 

Herhaal toer 1 en 2 nog 4x, haak in totaal 10 toeren met fox 

 

Filmp met uitleg: https://www.youtube.com/watch?v=NBhRqtJTUyo 

 

Patroon 13 gehaakt met kleur 3 (lichtblauw):  

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NBhRqtJTUyo
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Patroon 2 gehaakt met kleur 2 (donker jade) en kleur 5 

(zachtroze): 

 
Haak dit motief met vasten, neem de draad roze mee bij 

het haken. Je kan er zelf voor kiezen om met 3 draden roze aan 

te hechten of met een en deze ook mee te nemen tijdens het 

haken. 

 

Film met uitleg: https://www.youtube.com/watch?v=yu95yg7FMSg 

 

Toer 1: Zo verdeel je de 39 blauwe vasten over deel 1  

 
 

Haak verder onderstaand patroon t/m toer 13: 

https://www.youtube.com/watch?v=yu95yg7FMSg
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Patroon 14 gehaakt met kleur 4 (jeans)en 1(nougat) 
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Patroon 3 gehaakt met kleur 7 (grijs) en kleur 3 (lichtblauw): 

 

 
 

Gebruikte steken: 

-lossen 

-stokjes 

-vasten 

-3 lossen vastgehaakt met een halve vaste (picots) 

 

Film met uitleg: https://www.youtube.com/watch?v=JEU29fg-Amc 
 

Toer 1 met grijs: Haak 3 lossen (eerste stokje), sla 1 steek 

over, *haak 3 stokjes, sla 2 steken over* *herhaal nog 11 

keer, eindig met 1 steek overslaan, haak 2 stokjes  

Toer 2 met grijs: Haak een keerlosse, haak 39 vasten  

Toer 3 met lichtblauw: Haak 3 lossen (eerste stokje), haak 1 

stokje, *haak 1 losse, haak 2 stokjes* *herhaal 11 keer eindig 

met een stokje 

https://www.youtube.com/watch?v=JEU29fg-Amc
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Toer 4 met lichtblauw: Haak een keerlosse, haak 4 vasten, 

*haak 3 lossen, zet deze vast met een halve vaste om de losse 

(picot), haak 3 vasten* *herhaal 10 keer, eindig met 2 vasten 

Toer 5 met grijs: Haak 3 lossen (eerste stokje), sla 1 steek 

over, *haak 3 stokjes in vaste na picot, sla 2 steken over* 

*herhaal nog 11 keer, eindig met 1 steek overslaan, haak 2 

stokjes 

Toer 6 met grijs: Haak een keerlosse, haak 39 vasten 

Toer 7 met lichtblauw: Haak 3 lossen (eerste stokje), haak 1 

stokje, *haak 1 losse, haak 2 stokjes* *herhaal 11 keer eindig 

met een stokje 

Toer 8 met lichtblauw: Haak een keerlosse, haak 4 vasten, 

*haak 3 lossen, zet deze vast met een halve vaste om de losse 

(picot), haak 3 vasten* *herhaal 10 keer, eindig met 2 vasten 

Toer 9 met grijs: Haak 3 lossen (eerste stokje), sla 1 steek 

over, *haak 3 stokjes in vaste na picot, sla 2 steken over* 

*herhaal nog 11 keer, eindig met 1 steek overslaan, haak 2 

stokjes 

Toer 10 met grijs: Haak een keerlosse, haak 39 vasten 

 

Patroon 15 gehaakt met kleur 6 (taupe) en kleur 5 (zachtroze): 
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Patroon 4 gehaakt met kleur 4 (jeans):  

 
 

 

Haak 11 toeren zoals onderstaand patroon 

 

Film met uitleg: https://www.youtube.com/watch?v=R0ltVTqhUoY 
 

Gebruikte steken: 

-keerlosse 

-vasten 

-popcorn van 5 stokjes 

https://www.youtube.com/watch?v=R0ltVTqhUoY
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Gebruikte steken: 

-keerlosse 

-vasten 

-popcorn van 5 stokjes 

 

Toer 1: Haak een keerlosse, haak 39 vasten 

Toer 2: Haak een keerlosse, haak 1 vaste, haak een popcorn van 

5 stokjes, *haak 5 vasten, haak een popcorn van 5 stokjes*  

*herhaal nog 5 keer, eindig met een vaste  

Toer 3: Haak een keerlosse, haak 39 vasten 

Toer 4: Haak een keerlosse, haak 4 vasten, haak een popcorn 

van 5 stokjes, *haak 5 vasten, haak een popcorn van 5 stokjes*  

*herhaal nog 4 keer, eindig met 4 vasten  

Toer 5: Haak een keerlosse, haak 39 vasten 

Toer 6: Haak een keerlosse, haak 1 vaste, haak een popcorn van 

5 stokjes, *haak 5 vasten, haak een popcorn van 5 stokjes*  

*herhaal nog 5 keer, eindig met een vaste  

Toer 7: Haak een keerlosse, haak 39 vasten 

Toer 8: Haak een keerlosse, haak 4 vasten, haak een popcorn 

van 5 stokjes, *haak 5 vasten, haak een popcorn van 5 stokjes*  

*herhaal nog 4 keer, eindig met 4 vasten  

Toer 9: Haak een keerlosse, haak 39 vasten 

Toer 10: Haak een keerlosse, haak 1 vaste, haak een popcorn 

van 5 stokjes, *haak 5 vasten, haak een popcorn van 5 stokjes*  

*herhaal nog 5 keer, eindig met een vaste  

Toer 11: Haak een keerlosse, haak 39 vasten 
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Patroon 16 gehaakt met kleur 2 (donkerjade): 

 

 
 

 

Patroon 5 gehaakt met kleur 6(taupe) 1(nougat) en 5(zachtroze) 
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Film met uitleg: https://www.youtube.com/watch?v=mYEe3qAIeGQ 

 

Gebruikte steken: 

-keerlosse 

-lossen 

-vasten 

-stokjes 

 

Toer 1 met taupe: Haak 3 lossen, haak 2 stokjes, *haak 3 

lossen, haak 3 stokjes* *herhaal nog 5 keer  

Toer 2 met nougat: Haak een keerlosse, haak 3 vaste, *haak 1 

losse, 1 stokje voor de lossen(steek in de onderste toer), 1 

losse, haak 3 vasten, haak 1 losse, haak 1 stokje achter de 

lossen (steek in de onderste toer), 1 losse, 3 vasten* * 

herhaal nog 2 keer 

Toer 3 met zachtroze:  Haak 3 lossen, haak 2 stokjes, *haak 3 

lossen, haak 3 stokjes* *herhaal nog 5 keer 

Toer 4 met taupe: Haak een keerlosse, haak 3 vaste, *haak 1 

losse, 1 stokje achter de lossen(steek in de onderste toer), 1 

losse, haak 3 vasten, haak 1 losse, haak 1 stokje voor de 

lossen (steek in de onderste toer), 1 losse, 3 vasten* * 

herhaal nog 2 keer 

 

Herhaal toer 1 t/m 4 nog 2 keer, totaal 12 toeren 

 

Patroon 17 gehaakt met kleur 4 (jeans), 7 (grijs) en 

5(zachtroze)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=mYEe3qAIeGQ
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Patroon 6 gehaakt met kleur 2(donker jade), 7 (grijs) en 

3(lichtblauw)  

 

Gebruikte steken: 

-keerlosse 

-lossen 

-vasten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film met uitleg: https://www.youtube.com/watch?v=-DOxYWc7SA8 

Toer 1 met donker jade: Haak een keerlosse, haak een vaste, 

*een losse, een vaste* (herhaal nog 18 keer) Totaal 39 steken 

Toer 2 met grijs: Haak een keerlosse, *haak een vaste, *een 

vaste, een losse* (herhaal nog 17 keer) eindig met 2 vasten 

totaal 39 steken 

Toer 3 met lichtblauw: Haak een keerlosse, haak een vaste, 

*een losse, een vaste* (herhaal nog 18 keer) Totaal 39 steken 

Herhaal toer 1 t/m 3 nog 3 keer 

Toer 13 met donker jade 

Toer 14 met grijs 

 

Patroon 18 gehaakt met kleur 3(lichtblauw), 1(nougat) en 

2(donker jade)  

https://www.youtube.com/watch?v=-DOxYWc7SA8
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Patroon 7 gehaakt met kleur 5(zachtrose)  
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Gebruikte steken: 

-lossen 

-stokjes 

-popcorn van stokjes  

 

Film met uitleg: https://www.youtube.com/watch?v=5LdpezV47jA 
 

Toer 1: Haak 3 lossen (eerste stokje), haak 38 stokjes (totaal 

39 stokjes) 

Toer 2: Haak 3 lossen (eerste stokje), *haak 1 losse, haak 1 

stokje* *Herhaal nog 18 keer 

Toer 3: Haak 3 lossen (eerste stokje), *haak 1 stokje, haak 

losse, haak om het stokje een popcorn van 4 stokjes, haak 1 

stokje* herhaal nog 8 keer, haak op het eind nog 1 stokje 

Toer 4: Haak 3 lossen (eerste stokje), *haak 1 losse, haak 1 

stokje* *Herhaal nog 18 keer 

Toer 5: Haak 3 lossen (eerste stokje), haak 38 stokjes (totaal 

39 stokjes) 

Toer 6: Haak 3 lossen (eerste stokje), *haak 1 losse, haak 1 

stokje* *Herhaal nog 18 keer 

Toer 7: Haak 3 lossen (eerste stokje), *haak 1 stokje, haak 

losse, haak om het stokje een popcorn van 4 stokjes, haak 1 

stokje* herhaal nog 8 keer, haak op het eind nog 1 stokje 

Toer 8: Haak 3 lossen (eerste stokje), *haak 1 losse, haak 1 

stokje* *Herhaal nog 18 keer 

Toer 9: Haak 3 lossen (eerste stokje), haak 38 stokjes (totaal 

39 stokjes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5LdpezV47jA
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Patroon 19 gehaakt met kleur 6(taupe)  

 
Gebruikte steken: 

-lossen 

-stokjes 

-popcorn van 4 stokjes  

 

Toer 1: Haak 3 lossen (eerste stokje), haak 38 stokjes (totaal 

39 stokjes) 

Toer 2: Haak 3 lossen (eerste stokje), *haak 1 losse, haak 1 

stokje* *Herhaal nog 18 keer 

Toer 3: Haak 3 lossen (eerste stokje), *haak 1 stokje, haak 

losse, haak om het stokje een popcorn van 4 stokjes, haak 1 

stokje* herhaal nog 8 keer, haak op het eind nog 1 stokje 

Toer 4: Haak 3 lossen (eerste stokje), *haak 1 losse, haak 1 

stokje* *Herhaal nog 18 keer 

Toer 5: Haak 3 lossen (eerste stokje), haak 38 stokjes (totaal 

39 stokjes) 

Toer 6: Haak 3 lossen (eerste stokje), *haak 1 losse, haak 1 

stokje* *Herhaal nog 18 keer 

Toer 7: Haak 3 lossen (eerste stokje), *haak 1 stokje, haak 

losse, haak om het stokje een popcorn van 4 stokjes, haak 1 

stokje* herhaal nog 8 keer, haak op het eind nog 1 stokje 

Toer 8: Haak 3 lossen (eerste stokje), *haak 1 losse, haak 1 

stokje* *Herhaal nog 18 keer 

Toer 9: Haak 3 lossen (eerste stokje), haak 38 stokjes (totaal 

39 stokjes) 
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Patroon 8 gehaakt met kleur 6(taupe), 4(jeans), 1(nougat),  

7(grijs)  

Gebruikte steken: 

-lossen 

-vasten 

-stokjes 

-popcorn van 5 stokjes  



Haakpatroon shawl Mix & Match van juf Sas 

 

 

Film met uitleg: https://www.youtube.com/watch?v=9DOdbxRRfmg 

 

Toer 1 t/m 4 met taupe: Haak een keerlosse, haak 39 vasten 

Toer 5 met jeans: haak 3 lossen (eerste stokje) *haak een 

stokje in de derde vaste, haak 1 losse, haak nog een stokje in 

de derde vaste, sla twee vasten over* herhaal nog 11 keer, 

(sla bij de laatste v maar 1 vaste over) eindig met 2 stokjes 

Toer 6 met nougat: haak 3 lossen (eerste stokje), haak 1 

stokje, haak 1 losse, *haak een popcorn van 5 stokjes om de 

onderstaande losse, haak 2 lossen*, herhaal *nog 10 keer, 

eindig met een popcorn van 5 stokjes, een losse en een stokje 

(haak totaal 12 tulpjes) 

Toer 7 t/m 10 met taupe: Haak een keerlosse, haak 39 vasten 

Toer 11 met jeans: haak 3 lossen (eerste stokje) *haak een 

stokje in de derde vaste, haak 1 losse, haak nog een stokje in 

de derde vaste, sla twee vasten over* herhaal nog 11 keer, 

(sla bij de laatste v maar 1 vaste over) eindig met 2 stokjes 

Toer 12 met grijs: haak 3 lossen (eerste stokje), haak 1 

stokje, haak 1 losse, *haak een popcorn van 5 stokjes om de 

onderstaande losse, haak 2 lossen*, herhaal *nog 10 keer, 

eindig met een popcorn van 5 stokjes, een losse en een stokje 

(haak totaal 12 tulpjes) 

Toer 13 t/m 16 met taupe: Haak een keerlosse, haak 39 vasten 

 
Patroon 20 gehaakt met kleur 7(grijs), 2(donkerjade), 

5(zachtroze) en 3 (lichtblauw) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9DOdbxRRfmg
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Patroon 9 gehaakt met kleur 3 (lichtblauw) en 4(jeans) 

 

Film met uitleg: https://www.youtube.com/watch?v=X3HsegDyVgI 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=X3HsegDyVgI
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Patroon 21 gehaakt met kleur 1(nougat) en 5 (zachtroze)  

 
 

Patroon 10 gehaakt met kleur 7(grijs) 

 
 

 



Haakpatroon shawl Mix & Match van juf Sas 

 

 
 

Gebruikte steken: 

-lossen 

-stokjes 

-popcorn van 3 stokjes 

 

Film met uitleg: https://www.youtube.com/watch?v=byPIYbo-iVk 

 

Toer 1: Haak 3 lossen (eerste stokje), haak 2 stokjes, *haak 1 

losse, haak 3 stokjes* *Herhaal nog 8 keer 

Toer 2: Haak 2 halve vasten naar middelste stokje, haak 3 

lossen (eerste stokje), haak 2 stokjes, haal ze in 1 keer 

door, haak 3 lossen, haak in zelfde stokje nog een popcorn van 

3 stokjes, *haak in volgende middelste stokje een popcorn van 

3 stokjes, 3 lossen en een popcorn van 3 stokjes* *herhaal nog 

8 keer 

Toer 3: Haak 3 lossen (eerste stokje), haak 2 stokjes om de 3 

lossen heen, *haak 1 losse, haak 3 stokjes om de 3 lossen heen 

* *Herhaal nog 8 keer 

Toer 4: Haak 2 halve vasten naar middelste stokje, haak 3 

lossen (eerste stokje), haak 2 stokjes, haal ze in 1 keer 

door, haak 3 lossen, haak in zelfde stokje nog een popcorn van 

3 stokjes, *haak in volgende middelste stokje een popcorn van 

3 stokjes, 3 lossen en een popcorn van 3 stokjes* *herhaal nog 

8 keer 

Toer 5: Haak 3 lossen (eerste stokje), haak 2 stokjes om de 3 

lossen heen, *haak 1 losse, haak 3 stokjes om de 3 lossen heen 

* *Herhaal nog 8 keer 

Toer 6: Haak 2 halve vasten naar middelste stokje, haak 3 

lossen (eerste stokje), haak 2 stokjes, haal ze in 1 keer 

door, haak 3 lossen, haak in zelfde stokje nog een popcorn van 

3 stokjes, *haak in volgende middelste stokje een popcorn van 

3 stokjes, 3 lossen en een popcorn van 3 stokjes* *herhaal nog 

8 keer 

Toer 7: Haak 3 lossen (eerste stokje), haak 2 stokjes om de 3 

lossen heen, *haak 1 losse, haak 3 stokjes om de 3 lossen heen 

* *Herhaal nog 8 keer 

https://www.youtube.com/watch?v=byPIYbo-iVk
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Patroon 22 gehaakt met kleur 4(jeans) 
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Patroon 11 gehaakt met alle 7 kleuren in volgorde jade, taupe, 

roze, grijs, nougat, lichtblauw, denim 

 
Gebruikte steken: 

-lossen 

-vasten 

-stokjes 
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Film met uitleg: 
https://www.youtube.com/watch?v=6pkFAyqGGEo&t=5s 

 

Toer 1 met jade: haak 3 lossen (eerste stokje), haak 2 

stokjes, *haak 3 lossen, haak 3 stokjes* * herhaal nog 5 keer 

Toer 2 met taupe: haak een keerlosse, haak 3 vasten, *haak 3 

stokjes, steek ze op een toer lager in, haak 3 lossen* 

*herhaal nog 4 keer, haak 3 stokjes, steek ze op een toer 

lager in, 3 vasten 

Toer 3 met roze: haak 3 lossen (eerste stokje), haak 2 

stokjes, *haak 3 lossen, haak 3 stokjes* * herhaal nog 5 keer 

Toer 4 met grijs: haak een keerlosse, haak 3 vasten, *haak 3 

stokjes, steek ze op een toer lager in, haak 3 lossen* 

*herhaal nog 4 keer, haak 3 stokjes, steek ze op een toer 

lager in, 3 vasten 

Toer 5 met nougat: haak 3 lossen (eerste stokje), haak 2 

stokjes, *haak 3 lossen, haak 3 stokjes* * herhaal nog 5 keer 

Toer 6 met lichtblauw: haak een keerlosse, haak 3 vasten, 

*haak 3 stokjes, steek ze op een toer lager in, haak 3 lossen* 

*herhaal nog 4 keer, haak 3 stokjes, steek ze op een toer 

lager in, 3 vasten 

Toer 7 met denim: haak 3 lossen (eerste stokje), haak 2 

stokjes, *haak 3 lossen, haak 3 stokjes* * herhaal nog 5 keer 

 

Herhaal toer 1 t/m 7 nog 1 keer in dezelfde kleuren, totaal 

haak je 14 toeren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6pkFAyqGGEo&t=5s
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Patroon 23 gehaakt met alle 7 kleuren in volgorde taupe, 

grijs, jade, roze, lichtblauw, nougat, denim 

 
Gebruikte steken: 

-lossen 

-vasten 

-stokjes 

 

Toer 1 met taupe: haak 3 lossen (eerste stokje), haak 2 

stokjes, *haak 3 lossen, haak 3 stokjes* * herhaal nog 5 keer 

Toer 2 met grijs: haak een keerlosse, haak 3 vasten, *haak 3 

stokjes, steek ze op een toer lager in, haak 3 lossen* 

*herhaal nog 4 keer, haak 3 stokjes, steek ze op een toer 

lager in, 3 vasten 

Toer 3 met jade: haak 3 lossen (eerste stokje), haak 2 

stokjes, *haak 3 lossen, haak 3 stokjes* * herhaal nog 5 keer 

Toer 4 met roze: haak een keerlosse, haak 3 vasten, *haak 3 

stokjes, steek ze op een toer lager in, haak 3 lossen* 
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*herhaal nog 4 keer, haak 3 stokjes, steek ze op een toer 

lager in, 3 vasten 

Toer 5 met lichtblauw: haak 3 lossen (eerste stokje), haak 2 

stokjes, *haak 3 lossen, haak 3 stokjes* * herhaal nog 5 keer 

Toer 6 met nougat: haak een keerlosse, haak 3 vasten, *haak 3 

stokjes, steek ze op een toer lager in, haak 3 lossen* 

*herhaal nog 4 keer, haak 3 stokjes, steek ze op een toer 

lager in, 3 vasten 

Toer 7 met denim: haak 3 lossen (eerste stokje), haak 2 

stokjes, *haak 3 lossen, haak 3 stokjes* * herhaal nog 5 keer 

 

Herhaal toer 1 t/m 7 nog 1 keer in dezelfde kleuren, totaal 

haak je 14 toeren 

 

Patroon 12 gehaakt met kleur 2(donker jade), 1 (nougat) 

 
Gebruikte steken: 

-lossen 

-stokjes 

 

Film met uitleg:  

https://www.youtube.com/watch?v=1-UvQNd00FU&t=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=1-UvQNd00FU&t=3s
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Toer 1 en 2 met donker jade: Haak 3 lossen (eerste stokje), 

haak 2 stokjes, *1 losse, 3 stokjes* *herhaal nog 8 keer 

Toer 3 met nougat: Haak 3 lossen (eerste stokje), *haak 1 

losse, haak 1 stokjes, haak volgende stokje om de onderste 

cinnamon losse heen (je krijgt een lange lus), haak 1 stokje* 

*herhaal 8 keer, eindig met een losse en een stokje 

Toer 4 met nougat:  Haak 3 lossen (eerste stokje), *haak 1 

losse, haak 3 stokjes* *herhaal 8 keer, eindig met een losse 

en een stokje 

Toer 5 met donker jade: Haak 3 lossen (eerste stokje), haak 

volgende stokje om de onderste rose losse heen (je krijgt een 

lange lus), haak 1 stokje, *haak 1 losse, haak stokje, haak 

volgende stokje om de onderste rose losse heen (je krijgt een 

lange lus), haak 1 stokje* herhaal nog 8 keer 

Toer 6 met donker jade: Haak 3 lossen (eerste stokje), haak 2 

stokje, *haak 1 losse, haak 3 stokjes* Herhaal nog 8 keer 

Toer 7 met nougat: Haak 3 lossen (eerste stokje), *haak 1 

losse, haak 1 stokjes, haak volgende stokje om de onderste 

cinnamon losse heen (je krijgt een lange lus), haak 1 stokje* 

*herhaal 8 keer, eindig met een losse en een stokje 

Toer 8 met nougat:  Haak 3 lossen (eerste stokje), *haak 1 

losse, haak 3 stokjes* *herhaal 8 keer, eindig met een losse 

en een stokje 

Toer 9 met donker jade: Haak 3 lossen (eerste stokje), haak 

volgende stokje om de onderste rose losse heen (je krijgt een 

lange lus), haak 1 stokje, *haak 1 losse, haak stokje, haak 

volgende stokje om de onderste rose losse heen (je krijgt een 

lange lus), haak 1 stokje* herhaal nog 8 keer 

Toer 10 met donker jade: Haak 3 lossen (eerste stokje), haak 2 

stokje, *haak 1 losse, haak 3 stokjes* Herhaal nog 8 keer 

 

 



Haakpatroon shawl Mix & Match van juf Sas 

 

Patroon 24 gehaakt met kleur 3(lichtblauw), 6(taupe)  

 

 


