
PATROON OMSLAGDOEK SOUTH BAY    

 
Materiaal:  

1 bol Wol zo Eerlijk biologische katoen (ca. 825 meter) 

Haaknaald 3-4 mm (afhankelijk van hoe los/strak je haakt) 

 

Zie telpatroon onderaan de beschrijving. 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Het werk wordt vanaf boven naar beneden gehaakt tot in de punt. Afhankelijk van welke kleur je langs 

de rand van de omslagdoek wilt, begin je te haken vanuit het midden van de bol of wikkel je de bol af 

vanaf de buitenkant. 

 

 

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 7 stokjes. 

1 stokje op het middelste stokje van de vorige toer. 

7 stokjes in de ruimte tussen de stokjes van de vorige toer 

1 stokje op het stokje van de vorige toer  

 

Toer 2:  

6 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. 

Losse 

Stokje, 3 losse, stokje, 3 losse, stokje in middelste stokje van vorige toer 

Losse 

Stokje in 3e, 4e en 5e stokje vanaf middelste stokje vorige toer 

Losse 

Stokje, 3 lossen, stokje in laatste stokje. 

 

Toer 3:  

3 lossen in stokje vorige toer 

7 stokjes in ruimte tussen stokjes vorige toer 



Losse 

Stokje in middelste stokje van vorige toer 

Losse 

7 stokjes in ruimte tussen stokjes van vorige toer 

Stokje in middelste stokje vorige toer 

7 stokjes in ruimte tussen stokjes vorige toer 

Losse 

Stokje in middelste stokje vorige toer 

Losse 

7 stokjes in ruimte tussen stokjes vorige toer 

1 stokje op laatste stokje vorige toer. 

 

Toer 4: 

Zie toer 2 

 

Toer 5: 

Zie toer 3 

 

Ga door totdat je garen op is. Mocht je nog een sierrand aan de omslagdoek willen haken, ga dan door 

totdat je ongeveer 80% van het garen hebt verbruikt (weeg het restant garen). Er zijn op het internet 

talloze voorbeelden van randen te vinden. Je kunt hier je je eigen invulling aan geven.  

Tip: haak eerst in dezelfde kleur een rand met vasten, dan sluit de rand mooier aan. 

 

De jeansblauwe sjaal die als voorbeeld op de website staat heeft een eenvoudig ‘kantachtig’ randje: 

haak hiervoor na een laatste toer met waaiers van 7 stokjes een toer vasten. Dan een toer met 

herhalend patroon van 3 lossen, 2 steken overslaan, vaste, 3 lossen, 2 steken overslaan etc. De 

volgende toer herhaal je dit patroon, maar dan verspringend: vaste in de lossen-lus, 3 lossen, weer een 

vaste in de lossen-lus etc. 

 

    

 

 

 

 

 

Dit patroon is niet ontworpen door Wol zo Eerlijk: de South Bay sjaal is op vele internetsites gratis beschikbaar;  

de beschrijving in dit patroon is toegespitst op het gebruik van Wol zo Eerlijk verloopgaren. 
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