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Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik van de koper. 
Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen.

Striksjaal

Met Durable Cosy haak je deze eigenwijs leuke striksjaal! De sjaal valt soepel en je draagt het heerlijk de herfst 
door.

Garen 
Durable Cosy, 50% katoen & 50% polyacryl, 50gr/ 66m
Kleur A: 269, Light Purple, 4 bollen

Haaknaald 
Haaknaald 7mm, of de naald benodigd om de juiste stekenproef te verkrijgen.

Overige materialen 
- Schaar
- Naald voor het afhechten van draden

Gebruikte steken en afkortingen
kl   keerlosse
l   losse
l-open   lossenopening
hv    halve vaste
hst   half stokje
v   vaste
st   stokje
s   steek/steken

Stekenproef
12s x 6 rijen gehaakt in stokjes = 10x10cm gehaakt met haaknaald 7mm of de naald benodigd om de steekver-
houding te verkrijgen.

Moeilijkheidsgraad 
Gemiddeld

Afmetingen
165cm lang bij 17cm breed.

Patrooninfo
- Opbouw patroon: De sjaal wordt overdwars en in rijen gehaakt;
- Door het haken van de hv, v en hst aan het begin en het haken van de hst, v en hv aan het eind van elke rij van  
  de sjaal krijgt de sjaal afgeschuinde punten;
- Keerlossen (kl) tellen in het gehele patroon niet mee als steek;
- In dit patroon wordt in de afzonderlijke s gehaakt, niet in de l-open;
- Aan het eind van het patroon vind je een fototutorial van alle stappen in het patroon.

Patroon 
Opzet: Haak 199l (afb 1).
- Totaal: 199s

Rij 1: Haak 1kl, haak vervolgens in de 2e s vanaf de naald 1hv. Haak vervolgens 1v, 1hst, haak st in elk van volg 
193l tot laatste 3l voor einde rij, 1hst, 1v, 1hv (afb 2-4).
- Totaal: 199s

Rij 2: Haak 1kl, sla 1hv van vorige rij over en haak 1hv in volg s, 1v, 1hst, haak st in elk van volg s tot laatste 4s 
voor einde rij, 1hst, 1v, 1hv. Sla de laatste s over (afb 5-7).
- Totaal: 197s



Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op durableyarn.com

3
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik van de koper. 
Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen.

Striksjaal

Rij 3: Haak 1kl, sla 1hv van vorige rij over en haak 1hv in volg s, 1v, 1hst, 30st, haak 5l en sla volg 5s over, haak 
st in elk van volg s tot laatste 4s voor einde rij, 1hst, 1v, 1hv. Sla de laatste s over (afb 8).
- Totaal: 195s

Rij 4-7: Herhaal rij 2.
- Totaal na rij 7: 187s

Rij 8: Haak 1kl, sla 1hv van vorige rij over en haak 1hv in volg s, 1v, 1hst, 145st, haak 5l en sla volg 5s over, haak 
st in elk van volg s tot laatste 4s voor einde rij, 1hst, 1v, 1hv. Sla de laatste s over.
- Totaal: 185s

Rij 9-10: Herhaal rij 2.
- Totaal na rij 10: 181s

Na het haken van Rij 10 is de striksjaal klaar. Werk alle draden weg.

Het strikken van de sjaal
Stap 1: Doe de sjaal om en sluit deze met een enkele knoop. Zorg dat je boven de twee openingen in de sjaal een 
stuk van ongeveer 25cm vrij hebt (afb 9).  

Stap 2: Vouw het stuk van 25cm dubbel (afb 10) en ga achterlangs naar de linker opening (afb 11).

Stap 3: Trek de lus door de linker opening (afb 12). Je hebt nu de eerste lus van de strik gemaakt (afb 13).

Stap 4: Vouw nu aan de rechterkant van de sjaal een stuk van 25cm dubbel (afb 14) en ga achterlangs naar de 
rechter opening en trek de lus hier doorheen (afb 15). Je strik is gemaakt en de sjaal is klaar om te dragen.
 

Fototutorial 
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