
©2017 Wol&Co. Alleen voor persoonlijk gebruik. W wolenco.nl 

 
 

 

 

Granny Stripe driehoek sjaal 

Niveau: ●○○○ 
 
Maat: breedte ongeveer 190 cm, diepte ongeveer 85 cm 
 
Materialen: 
XL kleurpakket Coast of Supersoft van Holst Garn 
Haaknaald nr. 3,5 
Maasnaald 
 
Gebruikte steken 

Lossen (l) en stokjes (st.) 
 
Speciale aanwijzingen 
Het streeppatroon in de sjaal maak je naar eigen keuze. Je kunt de kleurvolgorde en 
de hoogte van de strepen voor de variatie afwisselen. 
 
Tip 1: Om bij te houden welke kleur je gebruikt hebt, kun je twee zakjes gebruiken. 

Doe alle bolletjes in zakje één. Als je een kleur gebruikt hebt, doe je die bol in zakje 
twee. Als alle bolletjes in zakje twee zitten, wordt dit zakje één en herhaal je de 
'zakjeswissel'. Zo gebruik je eerst alle zeven kleuren voordat je opnieuw aan een 
herhaling van de kleuren begint.  
 
Tip 2: Wisselen van kleur doe je door het laatste stokje van de oude kleur niet 

helemaal af te maken. Je hebt nog twee lusjes van de 'oude' kleur op je haaknaald 
staan. Dan hecht je de nieuwe kleur aan door het stokje hiermee af te maken. 
 
Tip 3: Als de zijrand wat strak wordt, kun je i.p.v. het laatste stokje van de toer een 

dubbel stokje maken. 
 
Patroon 
Tr. 1: 4 lossen. 
Tr. 2: 3 lossen overslaan, 2 stokjes in de 4e losse. Keer je werk. 
Tr. 3: 3 l., 2 stk. in de 1e st., 1 l., 1 st. oversl., 3 stk. in de bovenste l. aan de rand van 
je werk. Keer je werk. 
Tr. 4: 3 l., 2 stk., in de 1e st., 1 l., 3 stk. om de eerst volgende l., 1 l., 3 stk. in de 
bovenste l. aan de rand van je werk. Keer je werk. 
Tr. 5: 3 l., 2 stk., in de 1e st., 1 l., *3 stk. om de eerst volgende l., 1 l., herh. vanaf *, 
eindig met 3 stk. in de bovenste l. aan de rand van je werk. Keer je werk. 
Tr. 6 - 100: herh. tr. 5. 
 
Werk de draadeindjes weg. Was en span de sjaal op. 
 
 

 


