
 

GEHAAKTE WENTELTRAPSJAAL 

 

Materialen :  
3 kluwens van 50 gr “WEST” van 
Lang Yarns. 
Een haaknaald van 6 mm dikte 
 
 
Afkortingen : 
L = losse, lossen 
V = vaste, vasten 
STK = stokje, stokjes 
DSTK = dubbel stokje, dubbele 
stokjes 
ST = steek of steken 
 
 
 

 

Werkwijze  :  

 

Zet 5 L op. Haak 3 L extra om te keren, haak vervolgens de 1ste rij : haak 1 STK op elk van de 5 beginlossen.  

2de rij : haak 3 L om te keren, haak 1 STK vlàk na de eerste keerlosse, haak 2 STK in de volgende ST, haak 2 DSTK 

in elk van de 2 volgende ST.  

3de rij : haak 4 L om te keren, haak 1 DSTK in de volgende ST, haak 1 STK in de volgende ST, haak 1 L en sla 1 ST 

over (dit vormt het eerste knoopsgat), haak 2 STK in de daaropvolgende ST, haak 3 STK in de laatste ST. 

4de rij : haak 3 L om te keren, haak 1 STK in de steek vlàk na de eerste keerlosse, haak 1 STK in elk van de 4 

volgende ST, haak 1 DSTK in de losse boven het knoopsgat, haak 1 DSTK in de volgende ST. 

5de rij : haak 4 L om te keren, haak 1 DSTK in de steek vlàk na de eerste keerlosse, haak 1 STK in elk van de 4 

volgende ST, haak 2 STK in de voorlaatste ST en 3 STK in de laatste ST. 

6de rij : haak 3 L om te keren, haak 1 STK in de steek vlàk na de eerste keerlosse, haak 1 STK in elk van de 6 

volgende ST, haak 1 DSTK in de 2 volgende ST. 

7de rij : haak 4 L om te keren, haak 1 DSTK in de steek vlàk na de eerste keerlosse, haak 1 STK in elk van de 6 

volgende ST, haak 2 STK in de voorlaatste ST en 3 STK in de laatste ST. 

8ste rij : haak 3 L om te keren, haak 1 STK in de steek vlàk na de eerste keerlosse, haak 1 STK in elk van de 8 

volgende ST, haak 1 DSTK in de 2 volgende ST. 

9de rij : haak 4 L om te keren, haak 1 DSTK in de steek vlàk na de eerste keerlosse, haak 1 STK in elk van de 8 

volgende ST, haak 2 STK in de voorlaatste ST en 3 STK in de laatste ST. 

10de rij : haak 3 L om te keren, haak 1 STK in de steek vlàk na de eerste keerlosse, haak 1 STK in elk van de 10 

volgende ST, haak 1 DSTK in de 2 volgende ST. 

11de rij : haak 4 L om te keren, haak 1 DSTK in de steek vlàk na de eerste keerlosse, haak 1 STK in elk van de 10 

volgende ST, haak 2 STK in de voorlaatste ST en 3 STK in de laatste ST.  

12de rij : haak 3 L om te keren, haak 1 STK in de steek vlàk na de eerste keerlosse, haak 1 STK in elk van de 12 

volgende ST, haak 1 DSTK in de 2 volgende ST. 

13de rij : haak 4 L om te keren, haak 1 DSTK in de steek vlàk na de eerste keerlosse, haak 1 STK in elk van de 7 

volgende ST, haak 1 L en sla 1 ST over (dit vormt het tweede knoopsgat), , haak 1 STK in elk van de 2 volgende ST,  

haak 2 STK in de voorlaatste ST, haak 3 STK in de laatste ST. 

14de rij : haak 3 L om te keren, haak 1 STK in de steek vlàk na de eerste keerlosse, haak 1 STK in elk van de 14 

volgende ST, (het 9de STK valt net boven het knoopsgat) , haak 1 DSTK in de 2 volgende ST. 



15de rij : haak 4 L om te keren, haak 1 DSTK in de steek vlàk na de eerste keerlosse, haak 1 STK in elk van de 14 

volgende ST, haak 2 STK in de voorlaatste ST en 3 STK in de laatste ST. 

16de rij : haak 3 L om te keren, haak 1 STK in de steek vlàk na de eerste keerlosse, haak 1 STK in elk van de 16 

volgende ST, haak 1 DSTK in de 2 volgende ST. 

Haak volgens hetzelfde patroon verder, elke rij wordt er in feite 1 ST gemeerderd, vandaar de vorm van de sjaal. 

Naai twee grote knopen aan de sjaal, op de plaats in spiegelbeeld van waar de knoopsgaten zijn gemaakt. Stop alle 

draaduiteinden netjes in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 


