
Boho ananassjaal

Materiaal

Eigenlijk alle soorten materiaal zijn hiervoor geschikt! Je hebt ongeveer 300 m 
aan wol/katoen nodig voor 1 zijde. Wij vinden het leuk om restjes op te maken, 
maar je kunt ook bolletjes uitzoeken die precies bij je kleding passen. Ook is het 
leuk om verschillende kleuren of materialen naast elkaar te doen.



Dus bijvoorbeeld 1 kant Cool Wool Alpaca en de andere kant Splendid, zoals op 
de foto’s in dit patroon. In de agenda zelf zie je Linarte ecru en beige.

De eerste twee toeren haak je het best op een haaknaald die past bij het 
materiaal. De overige toeren op een haaknaald die 1.5 groter is. Bijvoorbeeld, als 
je de Cool Wool Alpaca en Splendid heb gekozen gebruik je dus eerst naald 4 
voor de eerste 2 toeren en daarna 5.5 voor de overige toeren. 

Gebruikte steek
Schelp: 2 stokjes, 1 losse, 2 stokjes, in de volgende toer haak je de schelp in de 
losse van de vorige schelp.

Patroon
Met de kleine haaknaald zet je 242 vasten op met 1 kleur. Als je de techniek 
beheerst, zet je direct vasten op, anders haak je 242 lossen en haak je een 
keerlosse en dan 242 vasten in de ketting.

Toer 1: haak 1 keerlosse, keer je werk en haak 242 vasten.

Toer 2: 3 keerlossen, keer je werk, sla de eerste 2 steken over en haak de rest 
van de toer *3 vasten, 3 lossen, 2 steken overslaan*, haak een halve vaste in de 
laatste steek. Je hebt nu 48 lossenboogjes.

Toer 3: Stap over op de grotere haaknaald. Haak een keerlosse, keer je werk, 
*haak een schelp in het lossenboogje en haak 5 stokjes in het volgende 
lossenboogje* tot het einde van de toer. Je hebt nu 25 schelpen en 24 
stokjesgroepen.

Toer 4: haak 1 keerlosse, keer je werk. Haak de hele toer een schelp in de schelp 
en haak 1 stokje, 1 losse op elk stokje van het stokjesgroepje (5 keer dus per 
groepje).

Toer 5: haak 1 keerlosse, keer je werk. Haak in elke schelp een schelp. Op de 
stokjesgroepjes gaan we nu lossenboogjes maken. Haak hiertoe 1 losse na de 
schelp, een vaste om de losse, *haak 3 maal 3 lossen en een vaste om de losse* 
en daarna 1 losse voor de volgende schelp. Doe dit de gehele toer. 

Toer 6: haak 1 keerlosse, keer je werk. Haak in elke schelp een schelp. Op de 
lossenboogjes gaan we weer lossenboogjes maken. Haak hiertoe 3 lossen na de 
schelp, een vaste om de losse, *haak 2 maal 3 lossen en een vaste om de losse* 
en daarna 3 lossen voor de volgende schelp. Doe dit de gehele toer. 

Toer 7: haak 1 keerlosse, keer je werk. Haak in elke schelp een schelp. Haak 3 
lossen na de schelp, een vaste om de losse, 3 lossen en een vaste om de losse 
en daarna 3 lossen voor de volgende schelp. Doe dit de gehele toer. 



Toer 8: haak 1 keerlosse, keer je werk. Haak in elke schelp een schelp. Haak een 
losse en haak in het lossenboogje 5 maal een dubbelstokje met een losse 
ertussen, haak een losse voor de volgende schelp. Doe dit de gehele toer. Hecht 
je draad af.

Maak nu aan de andere kant het andere garen met een halve vaste vast in de 
eerste vaste van de opzet. Haak nu aan deze kant toer 1 t/m 8.


