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Patroon Bloemensjaaltje 

Patroon Bloemensjaaltje 
 
Benodigd materiaal: 
• Restjesmateriaal niet al te dik garen 
• Bijpassende haaknaald 
 
 
Bloem 1: 
T1: 7 lossen, dan sluiten met halve vaste in 1e losse 
T2: 2 losse(is 1e stokje), 13 stokjes 
T3: 2 losse(is 1e stokje, *1losse, 1 stokje* 13 keer herhalen  
T4: 2 losse, 1 stokje (om losse T2), op dat stokje 2 losse, en dan om het stokje 6 
stokjes. Je komt dan weer uit bij T3, hier zet je het bloemblaadje vast met een halve 
vaste aan T3 op het 3e stokje uit T3. Dit 4 keer herhalen. De plek waar de 1e twee 
losse op komen dat moet je zien als 1e stokje van toer 3. Dan sla je een stokje over 
om het bloemblaadje weer aan de 3e vast te zetten. Zie schema. 
De blaadjes stoppen op het 4e stokje vanaf het einde van T3. Haak 7 losse en zet 
vast aan het einde. Je hebt nu het nieuwe begin van de 2e bloem gemaakt zie toer 1 
hierboven. 
 
Bloem 2: 
T5: 2 losse(is 1e stokje), 13 stokjes, maak vast met halve vaste aan 3e steek van 
bloemblaadje vorige bloem.  
T6: 2 losse(is 1e stokje, *1losse, 1 stokje* 13 keer herhalen, maak vast met halve 
vaste aan het puntje van het bloemblaadje vorige bloem.  
T7: 2 losse, 1 stokje (om losse T6), op 
dat stokje 2 losse, en dan om het stokje 6 
stokjes. Je komt dan weer uit bij T6, hier 
zet je het bloemblaadje vast met een 
halve vaste aan T6 op het 3e stokje uit 
T6. Dit 4 keer herhalen. (5 bloemblaadjes) 
De plek waar de 1e twee losse op komen 
dat moet je zien als 1e stokje van toer 6. 
Dan sla je een stokje over om het 
bloemblaadje weer aan de 3e vast te 
zetten. Zie schema. De blaadjes stoppen 
op het 4e stokje vanaf het einde van T6. 
Haak 7 losse en zet vast aan het einde. 
Je hebt nu het nieuwe begin van de 
volgende bloem gemaakt. 
Herhaal toer 5 t/m 7 tot de sjaal lang 
genoeg is. 


