
 

 
 

 
Sjiek de Friemel sjaal  

 
Ontworpen door Mabel Gaiser 

 
Het patroon en de foto’s zijn eigendom van Happiness with yarn en zijn enkel bedoeld voor 
privégebruik. Deze mogen niet gekopieerd/gebruikt worden voor commerciële doeleinden.  

 
Vragen? Neem gerust contact met mij op, 

happinesswithyarn@gmail.com 
 

www.happinesswithyarn.com  

 



 

Benodigdheden 
● 2 bollen Amore jeans 160 van het merk Borgo de Pazzi (50gr -160m per bol) 
● haaknaald 4.5mm 
● stopnaald 
● schaar 

 

Afkortingen 
l =          lossen 
dstk =    dubbel stokje 
krdstk = gekruiste dubbele stokjes 
hstk =    half stokje 
st =        steken 

 

 Belangrijk om te weten: 
● In het patroon haak je gekruiste dubbele stokjes;  

één steek wordt gehaakt over 3 steken. 
Eerst sla je 2 lossen over en haak je een dubbel stokje in de 
3de lossen. Haak 1 lossen en haak dan een dubbel stokje in 
de 1ste lossen. 
 

● Keer na elke toer je haakwerk. 
● maak gebruik van de geschreven tekst en/of het 

haakdiagram. Onderaan vind je nog een compleet haakdiagram met alle toeren 
achter elkaar. 

 
 
Haak 28 lossen + 1 losse (of een veelvoud van 4 + 1 losse als je de sjaal breder wilt maken). 
De extra losse is de steek waarin het eerste dubbele stokje van toer 1 valt (de 4 lossen waar 
toer 1 mee begint, zoals ook in het diagram getekend staat). 
 
Toer 1 
haak 4 l (telt als 1ste dstk), +haak in de 8st l vanaf de naald een dstk, haak 1 l, haak in de 
6de l vanaf de naald 1 dstk+ (+-+ is samen de krdstk), haak in de volgende l een dstk,  
*haak over de volgende 3 st een krdstk, haak 1 dstk in volgende l*  vanaf *-* tot einde in de 
laatste st een dstk.  
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Toer 2 
start met 4l en 1dstk in de 1ste st. *Haak 1 dstk in volgende opening, een krdstk op de 
volgende 3 st*. herhaal *-* , 1 dstk in de laatste opening. 2 dstk op de laatste steek (de 4de l 
van de vorige toer) 
 

 
 
Toer 3 - 7 
herhaal toer 1 en 2 (eindig met toer 1) 
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Toer 8 
2 l (telt als 1ste hstk)haak in elke steek 1 hstk in de achterste lus.  
 
Toer 9 
2 l (telt als 1ste hstk)haak in elke steek 1 hstk in de voorste lus. 
 
Door in de achterste en voorste lus te haken ontstaat er een ribbeltje in je haakwerk, let er 
elke keer op dat je ribbeltjes steeds aan dezelfde kant haakt. Zo wordt de voor én achterkant 
van je sjaal hetzelfde. 
 

 
Links de kant met de ‘ribbel’ erin - Rechts de gladde zijden 

 
Toer 10 
haak deze toer in de achterste lus 
start met 4l en 1dstk in de 1ste st. Sla 1 st over, *haak 1 dstk in de volgende st, een krdstk 
op de volgende 3 st*. herhaal *-* , 1 dstk in de laatste opening, 1st overslaan. 2 dstk op de 
laatste steek (de 2de l van de vorige toer).  
 

 
 

Toer 11-16 
herhaal nu toer 1 en 2 (eindig met toer 2) , maar haak niet meer in de achterste lus.  
 
Toer 17-18 
herhaal toer 8 en 9.  
Let er op dat toer 17 in de voorste lus en toer 18 in de achterste lus wordt gehaakt. 
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Herhaal hierna toer 1-18 tot de gewenste lengte bereikt wordt. 
 
Herhaal je toer 1-18 nog 4 keer zodat je op 88 toeren uitkomt, dan heb je 10 blokken van 7 
toeren met de gekruiste dubbele stokjes en 9 blokjes halve stokjes er tussen  
 
De sjaal wordt ongeveer 155 cm lang. Wil je hem graag langer? Haak dan gewoon door 
totdat je hem lang genoeg vind. 
 
Je sjaal is klaar, hecht alle draden af en werk ze weg. 
 
Ik had nog redelijk wat garen over van het 2de bolletje Amore, hier maakte ik oa de franjes 
van. 
 
 Maak als je dat leuk vind aan de onderkant van de sjaal nog franjes.  
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Haakdiagram: 
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