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De freubelsjaal  

  

Regelmatig zie ik prachtige patronen voorbij komen van omslagdoeken in 

verschillende haaksteken. Voor dit patroon heb ik mijn twee favoriete patronen 

samengevoegd en als je eenmaal de overgangen onder de knie hebt zijn de 

variatiemogelijkheden oneindig. 

Ik heb voor dit patroon het japones patroon iets aangepast en de grannysteek 

gebruikt. Voor het ‘kantachtige’ effect gebruik je een dikkere naald dan 

voorgeschreven staat op de wikkel van de bol. Het garen van de voorbeeldfoto’s 

is Alize Bamboo (twee bollen), gehaakt op naald 5. Gemiddeld heb je 900 meter 

nodig voor een royale sjaal. De tekeningen zijn niet van professionele kwaliteit, 

maar maken misschien het patroon wel duidelijker. 

Dit patroon is door HandmadEdith ontworpen en uitsluitend alleen voor eigen 

gebruik. Bij plaatsing van een foto van een freubelsjaal op facebook o.i.d. is 

het prettig als de naam van de sjaal hier ook bij genoemd wordt zodat het 

voor andere personen herkenbaar is om welk patroon het gaat. 

Het patroon is ten alle tijden gratis te downloaden en onder andere te 

vinden op mijn site www.facebook/HandmadEdith  

 

Beschrijving patroon: 

Voor dit model heb ik gekozen voor 10 

toeren granny’s en 5 toeren 

boogjespatroon. We beginnen met het 

granny’s patroon: 

 

Toer 1: maak een magische ring; haak 3 losse; 2 stokjes; 3 losse; 3 stokjes. 

Keer je werk. 

http://www.facebook/HandmadEdith
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Toer 2: haak 3 losse en 2 stokje in het eerste stokje; 1 losse; 3 stokjes, 3 

losse en 3 stokjes in de drie losse van de vorige toer; 1 losse; 3 

stokjes in het laatste stokje van de vorige toer. Keer je werk. 

LET OP: we meerderen dus elke toer aan het begin, midden en eind! 

Toer 3 t/m 10: 

Haak 3 losse en 2 stokjes in het eerste stokje; *1 losse; 3 stokjes in de losse van 

de vorige toer*; herhaal het patroon tussen de sterren totdat je aan het midden 

bent gekomen; 3 stokjes, 3 losse en 3 stokjes in het midden en pak het patroon 

tussen de sterren weer op. 

We gaan over naar het boogjespatroon: 

   

Toer 11: haak 9 losse en sluit met een vaste in het eerste stokje; *5 losse; 1 

vaste in de losse van de vorige toer*; in het midden 1 vaste; 5 losse; 

1 vaste (dit is eenmalig bij de overgang van het patroon, standaard 

is het een stokje, 5 losse, stokje); herhaal vervolgens het patroon 

tussen de sterren. Aan het einde voor het laatste boogje 6 losse 

(i.p.v. 5) en een stokje op het laatste stokje van de vorige toer. Keer 

je werk. 

Toer 12:  haak 9 losse en sluit met een vaste op het onderliggende boogje; * 5 

losse; 1 vaste op het onderliggende boogje*; herhaal tot het einde 

(dus geen meerdering in het midden, enkel een vaste!); eindig weer 

met 6 losse en een stokje op de derde losse van de vorige toer. Keer 

je werk. 

Toer 13: haak 9 losse en sluit met een vaste op het onderliggende boogje; * 5 

losse; 1 vaste op het onderliggende boogje*; in het midden 1 stokje; 

5 losse; 1 stokje; herhaal vervolgens het patroon tussen de sterren. 

Keer je werk. 
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Toer 14: haak 3 losse (= 1 stokje); *haak 7 stokjes in het onderliggende 

boogje; 1 vaste in het volgende boogje*; herhaal dit patroon en als 

het goed is komt in het midden een vaste; aan het einde 8 stokjes 

(i.p.v. 7) in het laatste boogje. Keer je werk. 

Toer 15:  haak 9 losse en sluit met een vaste op het derde stokje van de 

onderliggende stokjesboog; 5 lossen; sla drie stokjes over en sluit 

op het 7e stokje van de onderliggende stokjesboog; *5 losse; 1 vaste 

op het tweede stokje van de onderliggende stokjesboog; 5 losse; 1 

vaste op het 6e stokje van de onderliggende stokjesboog*; in het 

midden (tussen de twee stokjesbogen in) 1 stokje; 5 losse; 1 stokje; 

pak het patroon tussen de sterren weer op. Aan het einde heb je 

een vaste in het 6e stokje van de onderliggende stokjesboog 

gemaakt haak dan nog 6 losse en sluit met een stokje op de 3e losse 

van de vorige toer. Keer je werk. 

Toer 16: haak 9 losse en sluit met een vaste op het onderliggende boogje; * 5 

losse; 1 vaste op het onderliggende boogje*; herhaal tot het einde 

(dus geen meerdering in het midden, enkel een vaste!); eindig weer 

met 6 losse en een stokje op de derde losse van de vorige toer. Keer 

je werk.  

Toer 17:  haak 9 losse en sluit met een vaste op het onderliggende boogje; * 5 

losse; 1 vaste op het onderliggende boogje*; in het midden 1 stokje; 

5 losse; 1 stokje; herhaal vervolgens het patroon tussen de sterren. 

Keer je werk. 

Toer 18:  haak 3 losse (= 1 stokje); *haak 7 stokjes in het onderliggende 

boogje; 1 vaste in het volgende boogje*; herhaal dit patroon en als 

het goed is komt in het midden een vaste; aan het einde 8 stokjes 

(i.p.v. 7) in het laatste boogje. Keer je werk. 

Toer 15 t/m 18 nog 3 keer herhalen zodat je in totaal 5 stokjesbogen hebt. 
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We gaan over naar het grannypatroon: 

  

Toer 31:  haak 3 losse en 2 stokjes in het eerste stokje; *1 losse; 3 stokjes op 

de 4e, 5e en 6e stokje van de onderliggende stokjesboog; 1 losse; 3 

stokjes in de vaste van de vorige toer*; herhaal het patroon tot het 

midden; in het midden 3 stokjes, 3 losse en 3 stokjes in de vaste van 

de vorige toer; herhaal het patroon tussen de sterren; aan het einde 

3 stokjes op de 3 losse van de vorige toer. Keer je werk. 

Toer 32: Haak 3 losse en 2 stokjes in het eerste stokje; *1 losse; 3 stokjes in 

de losse van de vorige toer*; herhaal het patroon tussen de sterren 

totdat je aan het midden bent gekomen; 3 stokjes, 3 losse en 3 

stokjes in het midden en pak het patroon tussen de sterren weer op. 

Keer je werk.  

Herhaal toer 32 totdat je weer 10 toeren hebt gemaakt en ga dan weer over op 

het boogjespatroon. 

Voor dit patroon heb ik gekozen voor 10 toeren granny’s, 5 toeren boogjes (is 

dus eigenlijk 20 toeren), 10 toeren granny’s en 5 toeren boogjes. Maar laat hier 

heerlijk je eigen fantasie op los! 

LET OP:  

Als afsluiting eindig je met een bloksteek. Om goed uit te komen met het 

patroon is het de bedoeling dat je ontwerp eindigt met een granny. In dit 

patroon heb ik er voor gekozen om nog 2 toeren granny’s te haken en het 

blokpatroon is als volgt: 
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Eén na laatste toer: 

Haak *5 losse; 1 vast om de losse van de vorige toer*; herhaal tot het einde en 

de laatste vaste sluit je op het laatste stokje van de vorige toer. Als het goed is 

heb je precies in het midden een vast. Keer je werk. 

Laatste toer: 

Haak een vaste in het boogje; 3 losse; 3 stokjes in het boogje; 1 vaste in 

volgende boogje; 3 losse; 3 stokjes en ga zo door tot je op het einde bent. 

Ga nu gelijk door met vaste in de bovenkant van de sjaal voor een mooie 

afwerking. Doe dit op gevoel en zorg er vooral voor dat het niet gaat trekken. 

Zelf heb ik 2 vaste in de zijkant van een stokje gedaan en 3 vast in de zijkant 

van een boogje. 

Als je wilt beginnen met het boogjespatroon heb ik hier het getekende patroon: 

 

Heel veel plezier met het ontwerpen van jouw eigen freubelsjaal! 

Hieronder nog een aantal variaties met verschillen in garen en toeren: 
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Deze freubelsjaal is gemaakt van Invicta Colour (scheepjes), gehaakt op naald 5 

met de volgende opbouw: 

- 5 x boogjespatroon 

- 10 x granny’s 

- 5 x boogjespatroon 

- 10 x granny’s 

- 1 x blokjespatroon 

 

Deze freubelsjaal is gemaakt van Fenna garen, gehaakt op naald 6 met de 

volgende opbouw: 

- 4 x boogjespatroon 

- 8 x granny’s 

- 4 x boogjespatroon 

- 8 x granny’s 

- 2 x boogjespatroon 

- 2 x granny’s  

- 1 x blokjespatroon 

Deze freubelsjaal is gemaakt van Fenna garen, gehaakt op naald 6 met de 

volgende opbouw: 

- 8 x granny’s 

- 4 x boogjespatroon 

- 8 x granny’s 

- 4 x boogjespatroon 

- 8 x granny’s  

- 1 x blokjespatroon 

 

 


