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Gehaakte	  Cowboysjaal	  

Patroon omslagdoek Cowboy 
 
Dit is een aangepast patroon van de Elise sjaal. Door het stevige, groffe garen krijgt de 
shawl body en door de tussenliggende stokjes ook lucht, waardoor je hem prima kan 
dragen als cowboy sjaal. Doordat je heen en weer haakt, kun je prachtige stroken van 
verschillende garens maken.  
 
Opzet:  
haak 7 lossen; een stokje in de eerste losse; 3 lossen; een stokje in de eerste losse. 
Je hebt nu een half rondje.  
 
Toer 1:  
haak 3 lossen op het stokje van de opzet. Dit telt als eerste stokje.  
in de ruimte tussen stokjes van de vorige toer 5 stokjes. 
1 stokje op het middelste stokje van de vorige toer. 
5 stokjes in de ruimte tussen de stokjes van de vorige toer 
1 stokje op het stokje van de vorige toer  
 
Toer 2:  
5 lossen en een stokje in het laatste stokje van de vorige toer 
1 losse 
Een stokje in het 4e, 5e en 6e stokje van vorige toer. 
1 Losse 
Stokje, 3 losse, stokje, 3 losse, stokje in middelste stokje van vorige toer 
1 Losse 
Stokje in 3e, 4e en 5e stokje vanaf middelste stokje vorige toer 
1 Losse 
Stokje, 3 lossen, stokje in laatste stokje. 
 
Toer 3:  
3 lossen in stokje vorige toer 
5 stokjes in ruimte tussen stokjes vorige toer 
Losse 
Stokje in middelste stokje van vorige toer 
Losse 
5 stokjes in ruimte tussen stokjes van vorige toer 
Stokje in middelste stokje vorige toer 
5 stokjes in ruimte tussen stokjes vorige toer 
Losse 
Stokje in middelste stokje vorige toer 
Losse 
5 stokjes in ruimte tussen stokjes vorige toer 
1 stokje op laatste stokje vorige toer. 
 
Toer 4: 
Zie toer 2 
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Toer 5: 
Zie toer 3 
 
Dit pakket is gehaakt op haaknaald 15 
 
Voordat je begint, even kijken welke versie je hebt. 
 
Pakket versie A: 3 bollen Neon Big, 2 bollen Medio, 2 bollen Felpa 
Opzet Neon Big en Medio  
8 toeren Neon Big en Medio samen 
2 Toeren alleen Neon Big 
3 toeren Neon Big en Medio 
1 toer stokjes van Neon Big 
Rondom afzetten met vasten van een dubbele draad Felpa. 
 
Pakket versie B: 2 bollen Neon Big, 1 bol Chain, 2bollen Medio, 2 bollen Felpa 
Opzet Neon Big en Medio  
7 toeren Neon Big en Medio samen 
1 toer Chain en Medio 
2 toeren Chain 
2 toeren Chain en Medio 
1 toer Neon Big en Medio 
1 toer stokjes van Neon Big 
Rondom afzetten met vasten van een dubbele draad Felpa. 
 
 




 
















