
     Deze colsjaal is een patroon van Esther Meijer en dit patroon kan je vinden

op Facebookgroep: EsMeij's Dutch Scarf. 

Copyright : Esther Meijer 

Benodigdheden: 

• 4 bollen Royal van Zeeman of ook wel +/- 960 meter garen/wol 

• Haaknaald  6

                                       EsMeij's Dutch Scarf 

Toer 1 : 

• We beginnen met 140 lossen + 2 lossen om te keren 

• LET OP!! : De lengte moet ongeveer 1.20m zijn, meervoud van het patroon = +4 

dus heb je tekort stokjes dan haak je er steeds 4 bij tot de gewenste lengte!!

 

Toer 2 : 

• In de 3e losse haak je je eerste stokje

• Haak nog 139 stokjes = 140 stokjes in  totaal 

• 3 lossen om te keren
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 Toer 3 :

• Je hebt al 3 lossen en maakt nog een losse, 

• dan haak je in de eerste 4 steken  ~ 4 stokjes samen in 1 steek ~

Zie dit YouTubefilmpje met uitleg: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wlu1M7EjrEk

• Je haakt dus in de eerste steek een stokje maar haalt maar 1x een omslag door 2 draadjes en laat

dan de steek op je haaknaald staan, je maakt het stokje dus maar voor de helft af. 

• Dit doe je ook bij de 2e, 3e en 4e steek. Na deze 4 steken heb je dus 4x voor de helft een stokje 

gehaakt en je hebt van elk stokje de laatste steek laten staan op je haaknaald. 

• Je hebt nu 5 steken op je haaknaald staan en met een omslag haal je het draad door alle 5 de 

steken heen en heb je de 4 stokjes samengehaakt tot 1 steek. 

• Je haakt 3 lossen

• Dan begin je in de 5e steek weer aan de combinatie van 4 stokjes samenhaken tot 1 steek, 

• je haakt dus in de 5e, 6e, 7e en 8e steek een stokje die je maar voor de helft hebt gehaakt en als 

je 5 steken op de haaknaald hebt haal je je omslag door alle 5 de steken en heb je de 4 stokjes 

samengehaakt tot 1 steek 

• Dit ga je herhalen de rest van de toer : * 3 lossen, 4 stokjes samenhaken tot 1 steek *

• LET OP: Je gebruikt dus elke steek van de vorige toer!

• In de laatste steek zit je 4e stokje die je hebt samengehaakt, dan haak je nog 1 losse en je maakt 

nog een extra stokje in dezelfde steek. 

• Je eindigt dus met 2 stokjes in de laatste steek van deze toer 

• + 2 lossen om te keren             

Toer 4:

• Je 2 lossen tellen als je eerste stokje 

• dan haak je 1 stokje om de losse van de vorige toer 

• in de 3 lossenruimte van de vorige toer haak je steeds 4 stokjes 

• * herhaal dus de hele toer in elke 3 lossenruimte van de vorige toer haak je 4 stokjes*  

• je eindigt met 1 stokje om de losse van de vorige toer en 1 stokje in de 3e losse van de vorige 

toer.

• + 2 of 3  lossen om te keren  – voor stokjes kan je 2 of 3 lossen opzetten, zelf kiezen

Toer 5 : 

• je eerste 2 of 3 lossen zijn je eerste stokje, 

• vanaf de tweede steek haak je dus nog 139 stokjes = 140 stokjes 

• 2 lossen om te keren
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 Toer 6 : 

• 2 lossen, dit is je eerste stokje 

• We haken nu reliëf stokjes en dat gaan we om en om doen dus 

• reliefstokje voor ** 

• reliefstokje achter ** 

• laatste steek is een stokje door je 3e losse van toer 5 

• 3 lossen om te keren 

** Het uitleggen van het reliefstokje haken vind je hier:

     https://www.youtube.com/watch?v=nXlBerjTO8E&t=238s

 Toer 7 : 

• 3 losse is eerste stokje + nog een extra losse 

•  1 steek overslaan 

• dan 1 speciale popcornsteek ** ( zie filmpje ) 

•  herhaal : 1losse en 1 steek overslaan 1 speciale popcornsteek in de volgende steek  

• Laatste steek is een popcornsteek  én  je haakt een stokje in dezelfde laatste steek als 

kantsteek, zie einde van filmpje voor toer 7 

• 2 of 3 lossen om te keren  – voor stokjes kan je 2 of 3 lossen opzetten, zelf kiezen

** Het uitleggen van de speciale popcornsteek vind je hier:

    https://www.youtube.com/watch?v=L1Exynu7SPE

 

 

Toer 8 :

• Je eerste 2 of 3 lossen zijn je eerste stokje, 

• vanaf de tweede steek haak je dus nog 139 stokjes = 140 stokjes 

• 2 lossen om te keren 

Als je extra uitleg wil waar je de stokjes haakt, kijk dit filmpje van toer 8:

https://www.youtube.com/watch?v=TnHAcJ7__0o
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Toer 9:

• 2 lossen, dit is je eerste stokje 

• We haken nu reliëf stokjes en dat gaan we om en om doen dus 

• reliefstokje voor ** 

• reliefstokje achter ** 

• laatste steek is een stokje door je 3e losse van toer 8

• 2 lossen om te keren 

** Het uitleggen van het reliefstokje haken vind je hier:

           https://www.youtube.com/watch?v=6askF82JbOo

Toer 10 : 

• De 2 lossen zijn  je eerste stokje

•  Je haakt in de beginsteek nog 2 stokjes maar let op deze haak je allebei maar voor de helft** 

• Met voor de helft haken bedoelen we dat je maar 1x een omslag door 2 draden maakt en dan de 

tweede omslag niet maakt maar het lusje laat staan op de haaknaald!**

• Na het haken van deze 3 voor de helft gehaakte stokjes heb je dus 3 lusjes van de stokjes  op de 

haaknaald = 3 lusjes op de haaknaald

• Je gaat omhalen en deze omhaal haal je in 1x door de 3 lusjes heen, je hebt dus 3 stokjes in 1 

steek gehaakt 

• Nu gaan we de volgende steken herhalen:

• 2 lossen 

• 2 steken overslaan 

• en dan weer 3 half afgemaakte stokjes maken in de 3e steek en de 4 lusjes ( je hebt nu 4 lusjes 

omdat je al een steek op de haaknaald hebt staan ) die op de haaknaald staan samenhaken tot 1

steek **

• In de laatste steek heb je je 3 samengehaakte stokjes in 1 én daar maak je ook nog een stokje in 

dezelfde steek, dat stokje is als kantsteek, zie einde van het filmpje voor toer 10 

• 2 of 3 lossen om te keren – voor stokjes kan je 2 of 3 lossen opzetten, zelf kiezen

** Het filmpje met uitleg van toer 10 vind je hier:

https://www.youtube.com/watch?v=NW9-B_xWK8s
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Toer 11: 

• 2 lossen ( of 3 lossen als je 3 lossen opzet voor je stokje)  dit is je eerste stokje

• Op de samengehaakte steek van 3 stokjes  haak je een stokje **

• In de lossenruimte van de vorige toer haak je 2 stokjes 

• herhaal de hele toer: 1 stokje op de popcornsteek, 2 stokjes in de lossenruimte 

• laatste steek is 1 stokje op de popcornsteek 

• 2 of 3 lossen om te keren – voor stokjes kan je 2 of 3 lossen opzetten, zelf kiezen

**  Voor uitleg waar je insteekt om het stokje te haken bij de popcornsteek, zie het filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=oLwX7Q9zmqo

 

Toer 12: 

• Je eerste 2 of 3  lossen zijn je eerste stokje, 

• vanaf de tweede steek haak je dus nog 139 stokjes = 140 stokjes 

• 2 lossen om te keren 

Als je extra uitleg wil waar je de stokjes haakt, kijk dit filmpje van toer 12:

https://www.youtube.com/watch?v=kmU8IO5lJVw

Toer 13 :   

• 2 lossen, dit is je eerste stokje 

• We haken nu reliëf stokjes en dat gaan we om en om doen dus 

• reliefstokje voor ** 

• reliefstokje achter ** 

• laatste steek is een stokje door je 2e of 3e losse van toer 12

• 2 of 3 lossen om te keren – voor stokjes kan je 2 of 3 lossen opzetten, zelf kiezen

** Het uitleggen van het reliefstokje haken bij toer 12 vind je hier:

https://www.youtube.com/watch?v=yF5SyrX1Zg4
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Toer 14:

• 2 lossen of 3 lossen, dit is je eerste stokje + 1 extra losse 

• 1 steek overslaan

• We haken nu in de 3e steek een popcornsteek met 5 stokjes **

• popcornsteek = 5 stokjes in de 3e steek haken – 5 hele stokjes 

• dan het lusje op je haaknaald iets groter maken en je haaknaald uit het lusje halen

• in het eerste stokje van het groepje van 5 ga je onder de steek van het eerste stokje door

• je haakt je haaknaald door het lusje van het vijfde stokje

• je haalt het lusje van stokje 5 door de steek van het eerste stokje heen **

• Je maakt nu een extra losse op de popcornsteek – deze steek telt niet mee bij toer 15!!

• 1 losse om de volgende steek over te slaan 

• herhaal: popcornsteek ( met extra losse op de popcornsteek), 1 losse, 1 steek overslaan 

• De laatste steek is een popcornsteek én daar maak je ook in dezelfde steek nog een stokje als 

kantsteek 

• 2 of 3 lossen om te keren – voor stokjes kan je 2 of 3 lossen opzetten, zelf kiezen

** Het uitleggen van de popcornsteek haken vind je hier:

https://www.youtube.com/watch?v=wq0qCBusKHk&t=8s

Toer 15 : 

• Je eerste 2 of 3  lossen zijn je eerste stokje, 

• vanaf de tweede steek haak je dus nog 139 stokjes = 140 stokjes 

• 2 lossen om te keren 

Als je extra uitleg wil waar je de stokjes haakt, kijk dit filmpje van toer 15:

https://www.youtube.com/watch?v=UM8Kp4OgK9w

 Toer 16 : 

• 2 lossen, dit is je eerste stokje 

• We haken nu reliëf stokjes en dat gaan we om en om doen dus 

• reliefstokje voor ** 

• reliefstokje achter ** 

• laatste steek is een stokje door je 2e of 3e losse van toer 15 

• 3 lossen om te keren 

** Het uitleggen van het reliefstokje haken vind je hier:

https://www.youtube.com/watch?v=L4X8k4TkybM
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Toer 17 : 

• Je hebt al 3 lossen en maakt nog een losse, 

• dan haak je in de eerste 4 steken  ~ 4 stokjes samen in 1 steek ~ **

• Je haakt dus in de eerste steek een stokje maar haalt maar 1x een omslag door 2 draadjes en

laat dan de steek op je haaknaald staan, je maakt het stokje dus maar voor de helft af. 

• Dit doe je ook bij de 2e, 3e en 4e steek. Na deze 4 steken heb je dus 4x voor de helft een 

stokje gehaakt en je hebt van elk stokje de laatste steek laten staan op je haaknaald. 

• Je hebt nu 5 steken op je haaknaald staan en met een omslag haal je het draad door alle 5 de

steken heen en heb je de 4 stokjes samengehaakt tot 1 steek. 

• Je haakt 3 lossen

• Dan begin je in de 5e steek weer aan de combinatie van 4 stokjes samenhaken tot 1 steek, 

• Je haakt dus in de 5e, 6e, 7e en 8e steek een stokje de je maar voor de helft hebt gehaakt en 

als je 5 steken op de haaknaald hebt haal je je omslag door alle 5 de steken en heb je de 4 

stokjes samengehaakt tot 1 steek 

• Dit ga je herhalen de rest van de toer : * 3 lossen, 4 stokjes samenhaken tot 1 steek *

• LET OP: Je gebruikt dus elke steek van de vorige toer!

• In de laatste steek zit je 4e stokje die je hebt samengehaakt, dan haak je nog 1 losse en je 

maakt nog een extra stokje in dezelfde steek. 

• Je eindigt dus met 2 stokjes in de laatste steek van deze toer 

• + 2 of 3 lossen om te keren – voor stokjes kan je 2 of 3 lossen opzetten, zelf kiezen

Als extra uitleg hoe je deze 4 stokjes in 1 steek haakt, zie dit filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=tdaNhO3iYc4

 

Toer 18 :

• Je eerste 2 of 3 lossen zijn je eerste stokje, 

• dan haak je 1 stokje om de losse van de vorige toer 

• in de 3 lossenruimte van de vorige toer haak je steeds 4 stokjes 

• * herhaal dus de hele toer in elke 3 lossenruimte van de vorige toer haak je 4 stokjes*  

• je eindigt met 1 stokje om de losse van de vorige toer en 1 stokje in de 3e losse van de vorige

toer.

• + 2 of  3 lossen om te keren  – voor stokjes kan je 2 of 3 lossen opzetten, zelf kiezen

Het uitleggen van deze steek zie je in dit filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=uqzcMb8DDHc
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Toer 19:

• je eerste 2 of 3 lossen zijn je eerste stokje, 

• vanaf de tweede steek haak je dus nog 139 stokjes = 140 stokjes 

• 2 lossen om te keren 

Hier vind je het filmpje van toer 19 

https://www.youtube.com/watch?v=FmaFZe05Ock

Toer 20 : 

• 2 lossen, dit is je eerste stokje 

• We haken nu reliëf stokjes en dat gaan we om en om doen dus 

• reliefstokje voor ** 

• reliefstokje achter ** 

• laatste steek is een stokje door je 2e of 3e losse van toer 19 

• 3 lossen om te keren 

** Het uitleggen van het reliefstokje haken vind je hier:

 https://www.youtube.com/watch?v=wR4yMTn6FeQ

Toer 21: 

• 3 losse is eerste stokje + nog een extra losse 

•  1 steek overslaan 

• dan 1 speciale popcornsteek ** ( zie filmpje ) 

•  herhaal : 1losse en 1 steek overslaan 1 speciale popcornsteek in de volgende steek  

• Laatste steek is een popcornsteek én je haakt een stokje in dezelfde laatste steek als 

kantsteek. 

• 2 of 3 lossen om te keren – – voor stokjes kan je 2 of 3 lossen opzetten, zelf kiezen

** Het uitleggen van de speciale popcornsteek vind je hier:

    https://www.youtube.com/watch?v=K7QCATEJMXo&t=38s
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Toer 22: 

• Je eerste 2 of 3  lossen zijn je eerste stokje, 

• vanaf de tweede steek haak je dus nog 139 stokjes = 140 stokjes 

• 2 lossen om te keren 

Als je extra uitleg wil waar je de stokjes haakt, kijk dit filmpje van toer 22:

https://www.youtube.com/watch?v=2xesh7AMcBs

Toer 23 :   

• 2 lossen, dit is je eerste stokje 

• We haken nu reliëf stokjes en dat gaan we om en om doen dus 

• reliefstokje voor ** 

• reliefstokje achter ** 

• laatste steek is een stokje door je 2e of 3e losse van toer 22

• 2 lossen om te keren 

** Het uitleggen van het reliefstokje haken bij toer 23 vind je hier:

https://www.youtube.com/watch?v=mM-P6yEoqhs

Toer 24:

• De 2 lossen zijn  je eerste stokje

•  Je haakt in de beginsteek nog 2 stokjes maar let op deze haak je allebei maar voor de helft** 

• Met voor de helft haken bedoelen we dat je maar 1x een omslag door 2 draden maakt en dan de 

tweede omslag niet maakt maar het lusje laat staan op de haaknaald!**

• Na het haken van deze 3 voor de helft gehaakte stokjes heb je dus 3 lusjes van de stokjes én je 

beginsteek op de haaknaald = 4 lusjes op de haaknaald

• Je gaat omhalen en deze omhaal haal je in 1x door de 4 lusjes heen, je hebt dus 3 stokjes in 1 

steek gehaakt 

• 2 lossen 

• 2 steken overslaan 

• en dan weer 3 half afgemaakte stokjes maken in de 3e steek en de 4 lusjes die op de haaknaald 

staan samenhaken tot 1 steek **

• In de laatste steek heb je je 3 samengehaakte stokjes in 1 én daar maak je ook nog een stokje in 

dezelfde steek, dat stokje is als kantsteek. 

• 2 of 3 lossen om te keren – voor stokjes kan je 2 of 3 lossen opzetten, zelf kiezen

** Het filmpje met uitleg van toer 24 vind je hier:

https://www.youtube.com/watch?v=ppf30j-p7EQ&t=19s
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Toer 25 : 

• 2 lossen ( of 3 lossen als je 3 lossen opzet voor je stokje)  dit is je eerste stokje

• Op de samengehaakte steek met 3 stokjes in 1 haak je een stokje **

• In de lossenruimte van de vorige toer haak je 2 stokjes 

• herhaal de hele toer: 1 stokje op de samengehaakte steek, 2 stokjes in de lossenruimte 

• laatste steek is 1 stokje op de samengehaakste steek.

• 2 of 3 lossen om te keren – voor stokjes kan je 2 of 3 lossen opzetten, zelf kiezen

**  Voor uitleg waar je het stokje haakt op de samengehaakte steek, zie het filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=Dzwms2ov00k&t=35s

Toer 26: 

• Je eerste 2 of 3  lossen zijn je eerste stokje, 

• vanaf de tweede steek haak je dus nog 139 stokjes = 140 stokjes 

• 2 lossen om te keren 

Als je extra uitleg wil waar je de stokjes haakt, kijk dit filmpje van toer 26

https://www.youtube.com/watch?v=YoLcfwyip4I

Toer 27: 

• 2 lossen, dit is je eerste stokje 

• We haken nu reliëf stokjes en dat gaan we om en om doen dus 

• reliefstokje voor ** 

• reliefstokje achter ** 

• laatste steek is een stokje door je 2e of 3e losse van toer 26

• 2  lossen om te keren 

** Het uitleggen van het reliefstokje haken bij toer 27 vind je hier;

https://www.youtube.com/watch?v=LgDUk7gPa60&t=17s
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Toer 28: 

• 2 lossen, dit is je eerste stokje

• We haken nu reliëf stokjes en dat gaan we om en om doen dus 

• reliefstokje voor ** 

• reliefstokje achter ** 

• laatste steek is een stokje door je 2e of 3e losse van toer 27

• 3 lossen om te keren 

** Het uitleggen van het reliefstokje haken bij toer 28 vind je hier;

https://www.youtube.com/watch?v=b3Ij46wryqQ

Toer 29: 

• 3 lossen 

• in de 3e steek maak je meerdere steken in deze steek namelijk:

• 3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes – allemaal in de 3e steek

Herhaal nu de volgende steken de hele toer:

• 2 steken overslaan 

• in de 3e steek maak je weer : 3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes 

• in de laatste steek maak je een stokje 

Rustige uitleg van toer 29 vind je hier:

https://www.youtube.com/watch?v=Ag3nUPBwRBM
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Toer 30:

• 9 lossen, dan een picot maken in de 7e losse, weer 5 lossen

• puffsteek maken met 5x omslag en draad halen in de lossenruimte → het draad halen is in de 

lossenruimte in het groepje van ( 3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes ) van toer 29  ** 

• dan omslag en draad halen door de 11 draden op je haaknaald + 1 losse op de puffsteek

• 7 lossen , een picot maken in de 5e losse, weer 5 lossen 

• de 5e losse met een vaste vastmaken in de lossenruimte van de 2 overgeslagen steken in toer 29

• Herhaal nu :

•  7 lossen, dan een picot maken in de 5e losse, weer 5 lossen

• puffsteek maken met 5x omslag en draad halen in de lossenruimte → het draad halen is in de 

lossenruimte in het groepje van ( 3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes ) van toer 29  ** 

• dan omslag en draad halen door de 11 draden op je haaknaald + 1 losse op de puffsteek

• 7 lossen , een picot maken in de 5e losse, weer 5 lossen 

• de 5e losse met een vaste vastmaken in de lossenruimte van de 2 overgeslagen steken in toer 29

• laatste 7 losse maak je met een halve vaste vast in de 3e losse van toer 29 – eventueel nog een 

losse als afsluitknoopje en dan afhechten!

Rustige uitleg van deze sierrand vind je in dit filmpje van toer 30:

https://www.youtube.com/watch?v=NLnnGsgreg4
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• Als je liever het filmpje bekijkt van het vouwen, klik dan hier :

https://www.youtube.com/watch?v=M3oePrBH03s&t=4s

                   Na het vouwen ga je de zijkanten aan elkaar vasthaken met vasten:

• op de foto bij nr 4 zie je welke zijkanten het zijn en je haakt dus de delen aan elkaar

Als je liever het filmpje bekijkt van het vasthaken, klik dan hier :

https://www.youtube.com/watch?v=C87p4MozxsI

           Als je beide zijkanten hebt vastgehaakt gaan we de sierrand voor de onderkant haken.

---->  Voordat je echter begint aan de sierrand is het handig om eerst dit filmpje te kijken:

https://www.youtube.com/watch?v=C87p4MozxsI
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Sierrand onderkant colsjaal:  

• Je begint in de punt van de sjaal en haakt als volgt:

• 3 lossen – dit is je eerste stokje 

• in de punt van de colsjaal haak je nu meerdere steken in deze ene steek namelijk:

• je 3 lossen tellen als eerste stokje, je haakt nog 2 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes – allemaal in de 

steek van je punt. 

• 2 steken overslaan 

• popcornsteek van 5 stokjes, 1 losse, nog een popcornsteek in dezelfde steek** maar let op, de

tweede haak je anders, zie het filmpje voor uitleg! 

https://www.youtube.com/watch?v=ES9vFtaeemg

Herhaal nu de volgende steken de hele onderkant van de colsjaal:

• 2 steken overslaan

• 3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes in dezelfde steek

• 2 steken overslaan 

• popcornsteek van 5 stokjes, 1 losse, nog een popcornsteek van 5 stokjes in dezelfde steek**

Als het filmpje hebt gekeken van het voorbereiden op het markeren van je sjaal zorg er dan 

voor dat je bij de derde markeerder je popcornsteek hebt gehaakt. 

• Kom je er niet uit vraag dan hulp bij de rubriek Markering popcornsteek op de groep van 

Esther en mij : EsMeij's Dutch Scarf 

   LET OP:→  Voor het aanhechten van de laatste popcornsteek met de steken in de punt van 

de sjaal verwijs ik je graag door naar het filmpje ( kijk bij 15 min ) :

         https://www.youtube.com/watch?v=ES9vFtaeemg

Franjes maken:  

• Je wikkelt je draad om een cd hoes of dvd box 

• Knip de draden af in het midden van het hoesje of de box 

• voor het aanhechten heb ik een filmpje gemaakt die sneller werkt dan helemaal te 

beschrijven dus kijk aub het volgende filmpje

• https://www.youtube.com/watch?v=6ARc1HhFRQM

    Dit is het patroon van de EsMeij's Dutch Scarf, de colsjaal van Esther Meijer!  

Copyright is dat je het patroon NIET mag delen op andere groepen 

én dat je altijd vermeldt dat het een patroon van Esther Meijer is!

Meer informatie en hulp vind je op Facebookpagina : EsMeij's Dutch Scarf

Filmpjes met instructies vind je op YouTubekanaal Wendy Rademaker.
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