
 
Voldersgracht 23, 2611 EV Delft, www.knottenwol.nl, 015 

2155842 
www.facebook.nl/Knottenwol 

	  

Patroon	  bij	  de	  brei-‐	  en	  haakagenda	  2015	  

 

 Begin met een ketting van vier lossen die je met een halve vaste sluit.   Of maak gebruik van een 
Magische Cirkel 

Toer 1 : Begin met 3 lossen ( dit is het eerste stokje) Haak nog 2 stokjes in de cirkel. Nu 2 
lossen en daarna weer 3 stokjes.   Toer 2: Keer het werk en haak 3 lossen ( dit is het eerste 
stokje) haak nog twee stokjes in de laatste stokje van de vorige ronde. Haak 1 losse en dan drie 
stokjes, 1 losse en 3 stokjes in het ontstane gat bij de losse van de vorige ronde. Haak weer 1 
losse en dan 3 stokjes in het laatste stokje van de vorige ronde.   Toer 3: Keer het werk en haak 3 
lossen ( dit is het eerste stokje) haak nog twee stokjes in de het laatste stokje van de vorige 
ronde. Haak 1 losse en dan drie stokjes in de losse van de vorige ronde. Haak weer 1 losse en 
dan drie stokjes 1 losse 3 stokjes in het middelste gat/losse van de vorige ronde. Haak nu 1 
losse en dan 3 stokjes in de volgende losse van de vorige toer. Haak weer 1 losse en dan 3 
stokjes in de laatste stokje van de vorige toer   Herhaal toer 2 en 3  tot de eerste drie kleuren 
garen op zijn.  

1-19 Leggero 

20-26 Allegro 

27-31 Divino rood (bruin) 

Nu ga je verder in het schelpen patroon. Voor het gemak begin ik opnieuw met de telling.  
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Schelpenpatroon:  

Toer 1: Keer het werk en haak 6 lossen (dit is het eerste stokje en 3 lossen) haak dan 1 stokje 
in de eerste steek. *Haak 1 losse, sla 1 losse en 1 stokje over, haak 3 stokjes in de volgende 2 
stokjes en 1 losse. Haak 1 losse, sla 2 stokjes over, haak [1 stokje, 3 losse, 1 stokje] in het 
volgende stokje. Het deel tussen sterretjes herhaal je tot je in het midden bent. De laatste 
waaier haak je in de twee losse ruimte ipv in de  steek, hierin haak je nog 3 lossen en een 
stokje.  

Haak 1 losse, sla 3 stokjes over, haak 3 stokjes in de losse en 2 stokjes,. * Haak 1 losse, sla 1 
losse en 1 stokje over, haak [1 stokje, 3 losse, 1 stokje] in het volgende stokje. Haak 1 losse, sla 
2 stokjes over, haak 3 stokjes in de volgende losse en 2 stokjes. * herhaal het deel tussen 
sterretjes tot het einde. Eindig met een waaier [1 stokje, 3 losse, 1 stokje] in de laatste steek.  

 

Toer 2: Keer het werk en haak 3 lossen (dit is het eerste stokje) haak dan 5 stokjes in de 
waaier, *1 losse, sla 1 losse en 1 stokje over, 1 stokje het stokje. Haak 1 losse, haak 5 stokjes in 
de waaier*. Herhaal het deel tussen haakjes tot het midden. In het midden 1 stokje in het 
stokje.  

Haak 5 stokjes in de waaier,  *1 losse, sla 1 losse en 1 stokje over, 1 stokje het stokje. Haak 1 
losse, haak 5 stokjes in de waaier* Herhaal het deel tussen sterretjes tot het einde. Haak nog 
een stokje in de laatste steek.  

Toer 3: Keer het werk en haak 6 lossen (dit is het eerst stokje en 3 lossen), 1 stokje in de eerste 
steek. *Haak 1 losse, sla 1 stokje over, haak 3 stokjes in de volgende 3 stokjes. Haak 1 losse, 1 
stokje en 1 losse overslaan, haak [1 stokje, 3 losse, 1 stokje] in het volgende stokje. * Herhaal 
het deel tussen haakje tot het midden. De laatste waaien komt in het middelste stokje, haak in 
deze steek nog 3 lossen en 1 stokje.  
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Haak in losse, sla 1 stokje over, haak 3 stokjes in de volgende 3 stokjes. Haak 1 losse, 1 stokje 
en 1 losse overslaan, haak [1 stokje, 3 losse, 1 stokje] in het volgende stokje.  *Haak 1 losse, sla 
1 stokje over, haak 3 stokjes in de volgende 3 stokjes. Haak 1 losse, 1 stokje en 1 losse 
overslaan, haak [1 stokje, 3 losse, 1 stokje] in het volgende stokje. * Herhaal het deel tussen 
sterretjes tot het einde, de laatste waaier komt in de laatste steek.  

Herhaal toer 2 en 3  tot het einde.  

32-34 Dacapo (Veneta) 

35-42 Divino oranje  

43-46 Secondo 

47 Perla.  

Sluit af met een rij in schelppatroon 2:  

1 losse, 1 vaste in de eerste steek. *In het midden van de 5 stokjes: 2 stokjes, 3 lossen en 2 
stokjes. Haak in vaste in de het enkele stokje * Herhaal het deel tussen sterretjes.  

In het midden haak je over de 11 stokjes als volgt: 1 half stokje, 3 stokjes over de eerste 4 
stokje, sla 1 stokje over. [2 dubbele stokjes, 3 lossen, 2 dubbele stokjes] in het middelste 
stokje, sla 1 stokje over, 3 stokjes en 1 half stokje in over de volgende 4 stokjes, 1 vaste in het 
enkele stokje. Ga dan verder met het deel tussen haakjes. Tot het einde van deze rij. eindig 
met een vaste in de laatste steek. 

De sjaal is nu klaar, weef de eindjes in en bewonder je werk!  

 

	  


