
 

 1 

 

De 
Tolvhundra 

sjaal 
 

 

 

De 

Tolvhundra 

sjaal 

 
Het ontstaan… 

Hoe en wanneer haken 

is ontstaan is nog steeds 

erg onzeker. Tot op 

heden is nog geen 

tastbaar bewijs gevon-

den voor het ontstaan 

van de techniek.  

 

Het haken zoals wij het 

kennen begon in 1800, 

vanuit de noodzaak om 

sneller en goedkoper 

kant te maken. 
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!Waaiers, golven en 1200 meter draad! Een nieuw Kek&Hip haakpatroon. 

Een heerlijke grote sjaal met 

bekende haakbijbel-waaiers en 

een golvende rand. Voor op een 

spijkerjack bij een wandeling 

langs het strand op een kille 

zomerdag maar ook om bij je 

winterjas te dragen en je gezicht 

in te verstoppen, als je om 7 uur 

naar je werk fietst. 

Ik gebruikte Saskia acryl garen 

van de Wibra voor mijn 

Tolvhundra. Saskia heeft een te 

gebruiken naaldadvies van 4-4,5. 
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Ik koos er echter voor te haken met 

een naaldnummer 8.  

Dan wordt het haakwerk lekker 

soepel en zacht en dat is fijn voor 

een grote sjaal.  

En wáarom Tolvhundra?  

Voor deze golvende waaiersjaal 

gebruikte ik ruim 1200 meter 

garen. In Scandinavische talen vind 

ik vaak leuke vertalingen die 

passen bij dat wat ik maak.  

1200 in het Zweeds is 

Tolvhundra…. dus vandaar.  
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Wat heb je nodig? 
 

*5 bollen Saskia 

acrylgaren, oker/mosterd 

nr 99633  

*1 bol Saskia acrylgaren, 

neonroze. Nummer 

onbekend want het wikkel 

was al weg  

*Haaknaalden nr 6 & 8 

 

Wat heb je nodig? 

 

*5x Saskia acryl nr 99633 

oker/mosterd, de basiskleur 

*1x Saskia acryl neon roze 

(kleurnummer onbekend 

want de wikkel was er af) 

*Haaknaalden nummers  

6 en 8 

 

 

Tomeloze waaiers 
Twaalfhonderd (Tolvhundra) meters garen in heerlijke tomeloze waaiers. Ooit leerde ik ze vanuit de 

haakbijbel. Wat leuk dat je deze sjaal ook gaat haken. Ik koos ervoor de waaiers te haken in 

naaldnummer 8 zodat de waaiers heerlijk soepel en zacht vallen. De golven van de rand haakte ik in 

naald 6.  

Veel plezier met het patroon. Ik ben heel nieuwsgierig naar welke kleuren jij gaat kiezen. Deel je het 

met me via #tolvhundrawaaiersjaal?  

         

De sjaal is gehaakt in de volgende steken 

L = losse, V = vaste, HST = half stokje en ST = stokje 

 

Het patroon 
Haak met naald 8 losjes een ketting van 52L. Omdat je met zo een dikke naald haakt zijn de steken 

echt heel open. Niet aantrekken hoor. Juist zo laten.  

Toer 1:  

Haak 1V is de 2e L vanaf de naald en 1V in de volgende L.  

*3L van de basisketting overslaan en in de 4e L haak je 3ST+1L+3ST. Sla weer 3L over en haak in de 

volgende L 1V+1L. Sla 1L van de basisketting over en haak 1V in de volgende L* 

De eerste waaier en een eerste bruggetje naar de volgende waaier is nu gehaakt. (Foto 1) 

 Foto 1; zie je hoe open en losjes? 
De Tolvhundra sjaal is een patroon van Kek & Hip 

 

 

 

       Bron: Haakbijbel  
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Herhaal *-* nu nog 3x. 

Als laatste sla je 3L van de basisketting over, haak je een waaier als zojuist, sla je weer 3L over en haak 

je 1V in de laatste 2L.  

Je eerste toer van 5 waaiers is nu gehaakt. Keer het werk. 

 

Toer 2:  

Haak 2L (tellen als eerste HST) en 1HST in de eerste steek. (De eerste steek is de laatste V van de 

vorige toer)  

*Haak 3L, 1V in de L-ruimte op de top van de waaier van de vorige toer, 3L en in de L-ruimte van het 

bruggetje van de vorige toer haak je 1HST+1L+1HST* 

Herhaal *-* nu nog 3x. 

Als laatste haak je 3L, 1V in de top van de laatste waaier, 3L en 2HST in de laatste V van de vorige 

toer. Keer het werk. 

Toer 3:  

Start met 3L (tellen als eerste ST) en 3ST in de eerste steek (De eerste steek is het laatste HST van de 

vorige toer) 

*Je gaat nu weer een bruggetje haken. Haak 1V in de 3L-boog van de vorige toer +1L en vervolgens 

weer 1V in de volgende 3L-boog. . In de L-ruimte tussen 2HST van de vorige toer haak je nu weer een 

waaier van 3ST, 1L en 3ST* (Foto 2, blz 4) 

Herhaal *-* nu nog 3x. 

 

Haak als laatste van deze toer nu weer een bruggetje en sluit af met 4ST in het laatste HST van de 

vorige toer. Keer je werk.  

Het ziet er nu allemaal wat grof, onvast en hobbelig uit maar in het grote geheel komt het echt goed.  
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 Foto 2, Grof, onvast en hobbelig? Het komt echt goed. 

 

Toer 4:  

Haak 1L en 1V in het laatst gehaakte ST van de vorige toer.  

*3L, in de L-ruimte van het bruggetje van de vorige toer haak je nu 1HST+1L+1HST, daarna weer 

3L en 1V in de L-ruimte op de waaierboog* 

Herhaal *-* nu nog 3x. 

 

Sluit de toer nu met 3L, in de L-ruimte van het bruggetje weer 1HST+1L+1HST, dan weer 3L en 1V 

op het vierde ST van de vorige toer. Het is een beetje frummelen! Keer je werk.  

 

Toer 5: 

1L, 1V in de eerste steek (De eerste steek is de laatste V van de vorige toer) en 1V in de 3L boog 

van de vorige toer.  

*Haak een waaier van 3ST+1L+3ST in de L-ruimte tussen de HST van de vorige toer. Haak daarna 

een bruggetje van 1V in de 3L-boog, 1L en weer 1V in de volgende 3L-boog* 

Herhaal *-* nu nog 3x. 

 

Sluit de toer af met 1 waaier als beschreven in de L-ruimte tussen de 2HST. Haak 1V in de laatste 

3L-boog en daarna nog 1V in de laatste steek. 

 

De basis-serie van waaiers van dit patroon heb je nu afgerond. (Foto 3) 

Herhaal toer 2 t/m 5 nu totdat er 3 bollen (bijna) op zijn. Zorg dat je eindigt met een toer 4.   

Door te eindigen met een toer 4 heb je een mooiere basisrand voor de golvende rand om je sjaal.  

 Foto 3, de basis-serie  
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Het patroon van de golvende rand. 
Bij het haken van de rand is ‘op je gevoel’ werken belangrijk. Een steekje teveel of juist te weinig 

bestaat niet. Voor de rand gaan bol 4 en 5 van je basiskleur (bijna) op. 

 

Ronde 1: 

Haak met naald 8 een serie van V rondom de hele sjaal. Probeer een soort ‘ritme’ te ontdekken. 

Haak je bijvoorbeeld 2V in een 3-L ruimte, doe dat dan ook in de volgende 3L-ruimte. Op de hoeken 

haak je 1V+2L+1V.  

Ik heb het aantal V niet geteld. Het maakt namelijk niet uit (Foto 4) 

 Foto 4, probeer een ritme te ontdekken. 

 

Ronde 2: 

Ga over op naald 6.  

Haak 1V in elke V van de vorige ronde. Op de hoeken haak je wederom 1V+2L+1V. 

Ronde 3: 

Haak in élke V van de vorige ronde 2HST en op de hoeken 1HST+2L+1HST. Door het verdubbelen 

van het aantal steken ontstaat nu een golf in de rand.  

Ronde 4: 

Haak 1HST in elk HST van de vorige ronde. Hoeken als in ronde 3. 

Ronde 5: 

Haak 1V is elk HST van de vorige ronde. In de hoeken haak je 1V+2L+1V. 

 

Ronde 6 (haak in de contrastkleur): 

Hecht de contrasterende kleur aan en haak 1V in elke V van de vorige ronde. In de hoeken haak je 

1V in de eerste V, de L en de tweede V van de hoek.  

 

 

 

Je eigen Tolvhundra-waaier-sjaal is nu klaar. Wat leuk dat je hem haakte. Deel 

je het resultaat met  #tolvhundrawaaiersjaal op je social media? Leuk! 
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