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De kekke kleuren kliekjes sjaal 
Het patroon van de rand 

 
Een deftige rand op een vrolijke strepen sjaal. Met recht een kliekjes sjaal. 

(Her)ken je de ‘vrolijke strepen sjaal’ van tante Setje? Een heerlijk tomeloos patroon in V-stitch 

Bij mijn eigen ‘kekke kleuren kliekjes sjaal’ haakte ik er een mooie opengewerkte rand aan.  

Vind je het leuk om ook zo een eye-catcher te haken én tegelijkertijd je voorraad kliekjes 

garen op te haken? Dan is dít een patroon voor jou. Veel plezier ermee.  

Deel je het eindresultaat met #kekkekleurenkliekjessjaal? 

 

De gebruikte steken in dit patroon 

L=losse 

V=vaste 

HST=half stokje 

ST=stokje 

DST=dubbel stokje 

 

Wat heb je nodig, naast kliekjes garen in mooie kleuren? 

Haaknaalden in de maten 4.5, 5 en 6 

Steekmarkeerders  

Een stompe stopnaald 

 

Het garen 

Deze sjaal werd gehaakt met acrylgaren met naaldadvies 4 of 5. 36 verschillende garen 

kleuren voor de V-stitch strepen. Voor de rand wordt 1 van de 36 streepkleuren gebruikt. 
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In de Kek & Hip sjaal werden kliekjes van acrylgarens van verschillende (on)bekende merken 

gebruikt. Garens van de Wibra en Zeeman maar ook van SMC Bravo. Ook acryldraadjes van 

Kruidvat en de Action en Colourcrafter van Scheepjes mochten ‘meedoen’ in de kliekjes 

sjaal.  

Voor de rand is ongeveer 270 meter garen van 1 kleur nodig met een gelijk naaldnummer 

advies. 

Het opzetten van de eerste basisketting gebeurt met naaldnummer 6, de V-stitch strepen 

haak je met nummer 5 en het grootste gedeelte van de deftige rand wordt gehaakt met 

nummer 4.5 

 

Het patroon 
Volg om de vrolijke strepen te haken het patroon van tante Setje. Hierin worden 248 steken 

opgezet, de kliekjes sjaal start met 230L (met naaldnummer 6) 

http://tantesetje.blogspot.com/2019/02/vrolijke-strepen-sjaal.html 

Haak het patroon van tante tot je 36 V-stitch strepen haakte. 

 

De rand 
Ooit, jaren geleden, kwam ik eens een mooie rand als deze tegen op het wereld wijde web. 

Ik maakte er een foto van en heb het patroon natuurlijk nooit meer terug gevonden. Maar hij 

bleef in mijn hoofd zitten en nu was daar de sjaal waar hij bij ‘hoorde’ en is de rand 

uiteindelijk uitgewerkt in dit patroon.  

 

Bij deze sjaal hoef je de draadjes niet weg te werken. Je ‘vangt’ alle draadjes namelijk ín de  

rand. Heerlijk! (Foto 1) 

 

     
Foto 1      Foto 2        Foto 3 

 

De basisrand: Maak, als je klaar bent met de 36 strepen, een strak driedubbel knoopje in de 

draden aan beide zijden van de sjaal en knip de draadjes af op ongeveer 2 cm. (Foto 3) 

Leuk he? Al die kleurtjes? (Foto 2) 

 

Start nu met naald 5 rechts van een korte zijde. Haak echt losjes! Dit is belangrijk, anders gaat 

de rand uiteindelijk ‘trekken’ Dat zou zonde zijn.  

Hecht de draad waarin jij de rand gaat haken aan en haak nu 35 V door de sjaal. Dit 

betekent dat je je haaknaald van boven naar benden door het haakwerk steekt, de 

onderlopende draad oppakt en door de sjaal naar boven haalt tot een steek. Op foto 4 is te 

zien hoe de steek op het werk komt te liggen. Zo haak je dus 35 steken door de sjaal (een 

steek per kleurbaan dus) en als laatste 36e steek haak je over de linker rand.  

Aan het eind van de korte zijde met 36 steken ga je nu met 1L het hoekje om en haak je 

langs de lange zijde 1V in elke steek. (Foto 5) En ook hier weer 1L aan het eind. Dan de 

volgende korte zijde weer 36 steken door de sjaal, 1L en de lange zijde weer met V.  

http://tantesetje.blogspot.com/2019/02/vrolijke-strepen-sjaal.html
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Foto 4      Foto 5        Foto 6 

 

Blijf los haken hoor! 

 

Toer 1: 

Na de tweede lange zijde (blijf nog met naald 5 haken)      haak je 2L en markeer je de 2eL. 

Telt al eerste V) 

Onder de eerste lus van de korte zijde, steek je nu je naald door en haak je 2V. Onder alle 

lusjes van deze zijde haak je nu 2V (73V). 

 

Je gaat nu verder met de sierrand van deze eerste korte zijde. Keer het werk.  

Haak vanaf nu verder met haaknaald nummer 4,5. 

 

Toer 2: 

Haak 1L en markeer deze. Sla de eerste V van toer 1 over en haak 1V in elke volgende steek. 

Haak aan het eind ook een V in de gemarkeerde steek. (73V) Keer je werk.  

 

Toer 3: 

Herhaal toer 2. (73V). Keer je werk.  

 

Toer 4: 

Herhaal toer 2. (73V). Keer je werk.  

 

Toer 5: 

Haak 1L en markeer deze. Sla de eerste V weer over en haak nu 1V in elke steek maar let op! 

Haak alleen in de achterste lus. (Foto 7)(73V). Keer je werk.  

Er ontstaat een opstaand randje waar uiteindelijk de sierrand op gevouwen gaat worden 

zodat de draadjes op de korte zijden erin verstopt worden. Op dit opstaande randje haak je 

straks ook de kanten sierrand.  

 Foto 7 
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Toer 6: 

Haak 1L en markeer deze. Sla de eerste V van de vorige toer over en haak 1V in elke 

complete steek van toer 5. (73V) Keer je werk. 

 

Toer 7: 

Herhaal toer 6.(73V) Keer je werk. 

 

Toer 8: 

Herhaal toer 6 (73V) Keer je werk. 

 

De omslag basis van de sierrand is nu klaar. Hecht na de laatst gehaakte V af maar laat een 

lange draad zitten aan het einde.  

Op foto 8 kijk je tegen de achterkant van het werk. 

Vouw de rand vervolgens over de geknoopte draadjes. Met de lange draad die je net 

overliet en een stompe stopnaald kun je nu met kleine steekjes de rand vastnaaien. Haak de 

rand vast aan de achterlusjes die ontstonden toen je V door de sjaal haakte. 

Foto 9; een prachtige gesloten verstoprand is ontstaan 

 

     
Foto 8        Foto 9          Foto 10 

 

De sierkronen: 

Leg de sjaal zo voor je dat je tegen de goede kant aankijkt. Je haakt verder met naald 4,5 

De sierkronen haak je op de lusjes van de vouwrand die in de basisrand in toer 5 ontstond. 

(Foto 10) 

Toer 1: 

Hecht de draad aan en haak 3L. Markeer de laatste L. (Foto 11) 

De eerste 3L tellen als eerste ST. Haak nu 1ST in elk van de volgende steken. (73ST). Keer je 

werk.  

 

     
Foto 11       Foto 12          Foto 13 
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Toer 2: 

Haak 3L e markeer de 3eL. Deze 3L tellen als eerste ST. 

*Haak 2L, sla 2 steken van de vorige toer over en haak 1ST in de 3e steek* 

Herhaal * - * tot het eind van de toer. Het laatste ST haak je op de gemarkeerde steek.  

Zo haakte je in deze toer 24 open vakjes (Foto 12)Keer je werk. 

 

Toer 3: 

Haak 3L en markeer de 3eL. Haak daarna 4L. Sla het eerste open vakje van de vorige toer 

over en haak 2V in het volgende open vakje. (Foto 13) 

*Haak 9L, sla 2 open vakjes over en haak 2V in het volgende open vakje* 

Herhaal * - * nog 6x 

Sluit deze toer af met 4L en 1ST, ná het laatste open vakje, in het gemarkeerde steek. 

Zo haakte je in deze toer 7 grote bogen en aan het begin en eind van de toer een soort 

halve boog (Foto 14) Keer je werk.  

 

     
Foto 14      Foto 15      Foto 16 

 

Toer 4: 

Haak 1L en markeer deze. Haak hierna 1V in het laatst gehaakte ST van toer 3. 

Vervolgens haak je 5V in de eerste halve boog.  

In de 7 grote bogen haak je nu steeds 11V en je sluit af met 5V in de laatste halve boog en 

1V op het laatste ST van toer 3. Keer je werk.  

 

Toer 5: 

Haak 3L en markeer de 3eL. Deze tellen als eerste ST van deze toer, 

Hierna haak je 1L en 2HST in de laatst gehaakte V van toer 4.  

Vervolgens haak je *2L, 1DST in de 4eV (van de 11) in de grote boog, 1L, 1DST in de 5eV, 1L en 

in de 6eV haak je nu 1DST+1L+1DST+1L+1DST.  

Ga verder met 1L en 1DST in de 7eV, 1L en een laatste DST in de 8eV. 

Haak 2L en in de 6eV van de volgende grote boog van 11 haak je 2HST+2L+2HST* 

Herhaal * - * nu nog 2x 

 

Deze toer sluit je af met 

2L, 1DST in de 4eV van de laatste grote boog, 1L, 1DST in de 5eV en 1L. 

In de 6eV haak je nu weer 1DST+1L+1DST+1L+1DST. 

Weer 1L en 1DST in de 7eV, 1L en een laatste DST in de 8eV. 

Haak 2L en sluit af met 2HST+1L+1ST in de gemarkeerde laatste steek.  

Hoge en lage bogen wisselen elkaar af (Foto 15). Keer je werk. 

 

Toer 6: 

Haak 1L en markeer deze. Haak 1V op het laatst gehaakte ST van toer 5 en 1L. 
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Op de DST van de grote bogen van toer 5 haak je nu steeds 1ST en in de tussenliggende L-

ruimte steeds 2ST. Zo haak je op elke grote boog 19ST. 

Tussen de grote bogen haak je nu steeds 1L+1V+1L in de 2L-ruimte van het kleine boogje. 

Sluit, na de laatste grote boog, af met 1L en 1V in de gemarkeerde steek. (Foto 16) Keer je 

werk. 

 

Toer 7: 

Haak 3L en markeer de laatste L.  

Op de grote bogen haak je steeds op elk enkel ST 3ST samen en tussen die clustertjes steeds 

2L. Zo haak je op de grote bogen van 19ST dus 7 clusters van ST met daartussen 6L-

openingen van 2L.  

Tussen de grote bogen van 7 clusters haak je 1L 

Sluit deze toer af met 2L+1V in de gemarkeerde steek (Foto 17) Keer je werk. 

 

     
Foto 17               Foto 18    Foto 19 

 

Toer 8: 

Haak 1L en markeer deze en vervolgens 3V in de eerste 1L-opening 

*Sla het eerste cluster van de grote boog over en haak 2V in de eerste 2L-opening. Daarna 

4L, sla het clustertje over en weer 2V in de volgende 2L-opening. 

Haak zo 5 kleine boogjes op de grote boog. (Foto 18) Na de laatste 2V sla je het laatste 

cluster over en haak je 1V in de L-ruimte tússen de grote bogen* 

Haak op dezelfde manier (* - *)op de volgende 3 grote bogen 5 kleine boogjes (van 4L). Sluit 

de toer af met 3V in de laatste opening. 

Toer 9: 

Haak op elk van de laatste gehaakte V van toer 8, 1V en markeer de eerste van deze 3.  

*In het eerste kleine L-boogje haak je nu 3V. Hierna een kettinkje van 5L. Haak daarna 1 

verbindende HV in de eerste L van het 5L-kettinkje en weer 3V in het zelfde kleine L-boogje. 

Zo heb je een kleine ‘druppel’ op het boogje gehaakt.  

Haak 3V in het tweede kleine L-boogje. Daarna in het derde kleine L-boogje haak je nu 

1ST en 1 druppel, 3ST en 5 druppeltjes achter elkaar (Foto 19) Vervolgens haak je nog 3ST in 

hetzelfde kleine (3e) boogje. Nog een druppel en 1ST in hetzelfde boogje (Foto 20) 

   
Foto 20 
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In het volgende, 4e kleine L-boogje haak je nu 3V. 

In het 5e kleine L-boogje haak je 3V+1 druppel+3V.  

In het stukje tussen de grote bogen van toer 9 haak je steeds 3V (1V in de middelste 3V van 

de 5)* 

Herhaal *- * nog 3x.  

Je sluit deze laatste toer af met 3V (1V in elke V. Niet afhechten hoor!! 

 

Wat een prachtige kronen. Foto 21 

 

   
Foto 21      Foto 22 

 

Na de laatste kroon haak je verder de hoek om naar de lange zijde.  

Haak nu steeds 4L en haak deze tot een boogje met 1V. Houd hierbij ongeveer een afstand 

van één tussenliggende L. Dit is een beetje op gevoel. 

Ook de dikkere dubbele verstoprand haak je op deze manier dicht. 

Na ongeveer 6 kleine boogjes kom je bij de V van de lange zijde. Hier is het steeds overslaan 

van 1V natuurlijk makkelijker. Even tomeloos boogjes haken nu dus, tot je bij de andere korte 

zijde komt (Foto 22) 

Hier pak je haaknaald nummer 5 er weer bij en herhaal je het patroon weer vanaf  

 

En zo is jouw eigen kekke kleuren kliekjes sjaal klaar.  

Wat is het een heerlijk patroon he? De combinatie van het tomeloos rechte V-stitch strepen 

haken met tante Setje en vervolgens het contrast van de sierlijke ronde vormen van de 

kronen met Kek &Hip. 

Ik hoop dat je blij bent met jouw sjaal.  

Ik ben heel erg nieuwsgierig naar de kleurcombinatie die jij koos.  

Deel je het resultaat met #kekkekleurenkliekjessjaal op je socials of mail via info@kekenhip.nl?  

 

mailto:info@kekenhip.nl
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Groetjes van Claudia                 


