
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De ‘Comfy’ Sjaal  

Happiness with yarn 
www.happinesswithyarn.com 



 

 
Benodigdheden 

● Durable Cosy 
Gebruik 5 bollen voor een sjaal van ongeveer 165-175 cm (punt tot punt) , hierbij is hij lang 
genoeg om hem één keer om je nek te slaan. Voor kinderen is dit ook een perfecte maat, hij 
kan dan waarschijnlijk wel 2 keer om de nek worden geslagen.  
Gebruik 7 bollen voor een lekker lange XL sjaal van ongeveer 250-260 cm (punt tot punt), 
hierbij is hij lang genoeg om hem twee keer om je nek te slaan. 

● Haaknaald 6mm  
● Stopnaald 
● Schaartje 

 
De sjaal op de voorkant van het patroon is gehaakt 
met 7 bollen Durable Cosy, kleur Blue Grey.  
De sjaal hiernaast op de foto is gehaakt met 5 
bollen Durable Cosy. Kleuren; Ivory, Mint, Agate 
Green, Petrol & Denim 
 
Afkortingen 
stk = stokje 
l = lossen 
hv = halve vasten 
rstkv = reliëfstokje voor 
rstka = reliëfstokje achter 
 
Keer na elke toer je haakwerk. 
De 3 lossen in het patroon tellen als je eerste 
stokje. 
We meerderen en minderen aan begin en 
einde van de sjaal steeds aan één kant. 
 
      ************************************ 
Haak de sjaal niet te strak zodat hij losjes valt. 
Haak je van jezelf heel strak pak dan een 
haaknaald 6,5mm of een 7mm. Pak je een 
grotere naald is de kans aanwezig dat je iets meer garen verbruikt, hou hier rekening mee.  
 

Handig: hecht elke keer aan begin of einde van een toer een nieuwe draad aan als je bol 
bijna op is. Je werkt de draadjes dan makkelijker weg. En de restjes garen kan je aan het 
einde gebruiken om tassels te maken voor aan de sjaal.  

 
Volg onderstaand patroon en/of gebruik het haakdiagram.  
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Start met een magische ring (of 3 l, sluit met hv in de eerste lossen tot ring) 
 
Toer 1 
Haak in de ring 3 l , 2 stk. 
 
Toer 2 
3l, 1rstkv, 2 stk in de laatste steek 
 
Toer 3 
3l en 1stk in de 1ste steek, 1stk, 1rstka, 1stk 
 
Toer 4 
3l, 1rstkv, 2stk, 2stk in de laatste steek 
 
Toer 5 
3l en 1stk in de 1ste steek, 1rstka, 2stk, 1rstka, 1stk 
 
Toer 6 
3l, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 1stk, 2stk in de laatste steek 
 
Toer 7 
3l en 1stk in de 1ste steek, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 1stk 
 
Toer 8 
3l, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk in de laatste steek 
 
Toer 9 
3l en 1stk in de 1ste steek, 1stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 1stk 
 
Toer 10 
3l, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 2stk in de laatste steek 
 
Toer 11 
3l en 1stk in de 1ste steek, 1rstka, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 1stk 
 
Toer 12 
3l, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 1stk, 2stk in de laatste steek 
 
Toer 13 
3l en 1stk in de 1ste steek, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 1stk 
 
Toer 14 
3l, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk in de laatste steek 
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Toer 15 
3l en 1stk in de 1ste steek, 1stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 
1stk 
 
Toer 16 
3l, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 2stk in de laatste steek 
 
Toer 17 
3l en 1stk in de 1ste steek, 1rstka, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 2stk, 
1rstka, 1stk  
 
Toer 18 
3l, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 1stk, 2stk in de 
laatste steek 
 
Toer 19 
3l en 1stk in de 1ste steek, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 
2stk, 1rstka, 1stk 
 
Toer 20 
3l, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 1stk 
 
We stoppen nu met meerderen aan één zijde en gaan nu het rechte deel van de sjaal 
haken. 
 
Toer 21 
3l, 1rstka, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 1stk 
 
Toer 22 
3l, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 1stk 
 
Als je met 5 bollen de sjaal haakt  
Toer 23 t/m 65 
Herhaal toer 21 & 22 
Hierna gaan we de sjaal weer minderen aan één kant. Ga naar* voor het vervolg. We gaan 
nu de aflopende punt haken van de sjaal. Je haakt dus nu verder bij toer 126 . Vergeet niet 
de informatie te lezen bij * 
 
Als je met 7 bollen de sjaal haakt  
Toer 23 t/m 125 
Herhaal toer 21 & 22 
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* Vanaf nu gaan we minderen. We minderen aan één kant van je haakwerk. Net als aan 
het begin waar we aan één kant hebben gemeerderd, hierdoor ontstond de punt.  
Let op dat je aan dezelfde kant mindert waar je aan het begin gemeerderd hebt. Zo krijg je 
de punten aan beide kanten gelijk. 
 
Als het goed is kom je zo uit dat je start met minderen bij een toer die je aan de voorkant 
van je sjaal haakt. 
Mocht je zo toch verkeerd uitkomen, haal dan één toer van je sjaal af. 
Minderen: de laatste twee steken haak je samen. Je haakt de één na laatste steek 
gewoon zoals je altijd doet alleen maak je de steek aan het einde niet af. Je haakt de 
laatste steek en haakt bij de laatste handeling beide steken in één keer af. 

 
Toer 126 
3l, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, haak nu de 
laatste 2 steken samen; 1rstkv, 1stk 
 
Toer 127 
3l, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 1stk 
 
Toer 128 
3l, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, haak nu de laatste 
2 steken samen; 2stk 
 
Toer 129 
3l, 1rstka, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 1stk 
 
Toer 130 
3l, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 1stk, haak nu de laatste 2 
steken samen; 1stk, 1rstkv 
 
Toer 131 
3l, 1stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 1stk 
 
Toer 132 
3l, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, haak nu de laatste 2 steken samen; 
1rstkv, 1stk 
 
Toer 133 
3l, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 1stk 
 
Toer 134 
3l, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, haak nu de laatste 2 steken samen ; 2stk 
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Toer 135 
3l, 1rstka, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 1stk 
 
Toer 136 
3l, 1stkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, 1stk, haak nu de laatste 2 steken samen; 1stk, 1rstkv 
 
Toer 137 
3l, 1stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 1stk 
 
Toer 138 
3l, 1stkv, 2stk, 1rstkv, 2stk, haak nu de laatste 2 steken samen; 1rstkv, 1stk 
 
Toer 139 
3l, 2stk, 1rstka, 2stk, 1rstka, 1stk 
 
Toer 140 
3l, 1rstkv, 2stk, 1rstkv, haak nu de laatste 2 steken samen; 2stk 
 
Toer 141 
3l, 1rstka, 2stk, 1rstka, 1stk 
 
Toer 142 
3l, 1rstkv, 1stk, haak nu de laatste 2 steken samen; 1stk, 1rstkv 
 
Toer 143 
3l, 1stk, 1rstka, 1stk 
 
Toer 144 
3l, haak nu de laatste 2 steken samen; 1rstkv, 1stk 
 
Hecht je draad af. 
Hecht alle losse draadjes af. 
 
Optioneel: 
Maak tassels onderaan je sjaal. 
Knip draadjes van 30cm lang. Knip per tassel ongeveer 15 draadjes. Vouw de touwtjes 
dubbel, en maak een lusjes bovenaan. Knoop een draadje een stukje onder het lusje. Naai 
vervolgens de tassel met het lusje vast onderaan je sjaal. 

 

** Meer foto’s van de sjaal vind je op happinesswithyarn.com ** 
 

Mocht er onverhoopt toch een fout in het patroon staan dan hoor ik dit uiteraard graag.  
Ook bij vragen mag er altijd contact worden opgenomen. 

 
Ik zou het heel erg leuks als je jouw sjaal met mij deelt via Instagram, Facebook of via de mail. 

Email: happinesswithyarn@gmail.com / Instagram @happinesswithyarn 
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