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Blue Ridge Wrap

Afmetingen:

61cm op 182cm

Benodigdheden:

Origineel garen = Caron Cake Yarn (2x 350 meter)

Haaknaald 6mm

Naald en schaar

Haaktermen:

L = losse

hv = halve vaste 

v = vaste 

hstk= half stokje

stk= stokje 

2v in 1v = meerderen

2v samen = minderen 

Nota:

om dezelfde afmetingen te bekomen 

14 stokjes x 8 rijen = ongeveer 10cm

Werk de uiteinde weg terwijl je haakt

het aantal steken is aangegeven tussen ( ) aan het einde van elke rij.

De lossen in het begin van de rij tellen als een stokje of steek , tenzij anders aangegeven
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Patroon: 

Rij 1: start met 71L, sla eerst L over, 70 v (70)

Rij 2: 3L (dit is het eerste stk, ook in volgende rijen) , keer, 1stk in de eerste v (vermeerdering), 

49 stk, (1L, sla 1v over, 1stk) 10x (61stk, 10x 1lossenopening)

Rij 3: 4L (dit is 1stk en 1L) , keer, sla 1L over, 1stk, (1L, sla 1L over, 1stk) 9x , 1stk in elk stk tot 

het einde van de rij (61stk, 10x 1Lossenopening)

Rij 4: 3L, keer, 1stk in eerste stk (vermeerdering), stk in elk stokje tot aan het deel met de 

lossen, (1L, sla 1L over, 1stk) 10x (62stk, 10x 1Lossenopening) 

Rij 5 – 10: herhaal rij 3 en 4. 

Bij de even rijen vermeerder je 1stk. (Bij de laatste herhaling heb je 65 stk en 10x 

1lossenopening)

Rij 11: 1L (telt als een vaste) , keer, (1v rond de 1Lossenopening, 1v) 10x, 1v in elk stk tot het 

einde van de rij (75v)

. . . . . . . . . . . . 

Rij 12: 3L, keer, 1stk in eerste v (vermeerdering), 44stk, (1L, sla 1v over, 1stk) 10x (56stk, 10x 

1Lossenopening)

Rij 13: 4L (dit is 1stk en 1L), keer, sla 1L over, 1stk, (1L, sla 1L over, 1stk) 9x, 1stk in elk stk tot 

het einde van de rij (56stk, 10x 1Lossenopening)

Rij 14: 3L, keer, 1stk in eerste stk (vermeerdering), stk in elk stokje tot aan het deel met de 

lossen, (1L, sla 1L over, 1stk) 10x (57stk, 10x 1Lossenopening)

Rij 15 – 20: herhaal rij 13 en 14

Bij de even rijen vermeerder je 1stk.(Bij de laatste herhaling heb je 60 stk en 10x 1lossenopening)

Rij 21: 1L (telt als een vaste) , keer, (1v rond de 1Lossenopening, 1v) 10x, 1v in elk stk tot het 

einde van de rij (70v)

. . . . . . . . . . . . 

Rij 22:3L, keer, 1stk in eerste v (vermeerdering), 41stk, (1L, sla 1v over, 1stk) 9x (52stk, 9x 

1Lossenopening)

Rij 23: 4L (dit is 1stk en 1L), keer, sla 1L over, 1stk, (1L, sla 1L over, 1stk) 8x, 1stk in elk stk tot 

het einde van de rij (52stk, 9x 1Lossenopening) 

Rij 24: 3L, keer, 1stk in eerste stk (vermeerdering), stk in elk stokje tot aan het deel met de 

lossen, (1L, sla 1L over, 1stk) 9x (53stk, 9x 1Lossenopening)

Rij 25 – 30: herhaal rij 23 en 24

Bij de even rijen vermeerder je 1stk. (Bij de laatste herhaling heb je 56 stk en 9x 1lossenopening)

Rij 31: 1L (telt als een vaste) , keer, (1v rond de 1Lossenopening, 1v) 10x, 1v in elk stk tot het 

einde van de rij (65v)

. . . . . . . . . . . . . 
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Rij 32: 3L, keer, 1stk in eerste v (vermeerdering), 36stk, (1L, sla 1v over, 1stk) 9x  (47stk, 9x 

1Lossenopening)

Rij 33: 4L (dit is 1stk en 1L), keer, sla 1L over, 1stk, (1L, sla 1L over, 1stk) 8x, 1stk in elk stk tot 

het einde van de rij (47stk, 9x 1Lossenopening) 

Rij 34: 3L, keer, 1stk in eerste stk (vermeerdering), stk in elk stokje tot aan het deel met de 

lossen, (1L, sla 1L over, 1stk) 9x (48stk, 9x 1Lossenopening)

Rij 35 – 40: herhaal rij 33 en 34

Bij de even rijen vermeerder je 1stk. (Bij de laatste herhaling heb je 51 stk en 9x 1lossenopening)

Rij 41: 1L (telt als een vaste) , keer, (1v rond de 1Lossenopening, 1v) 9x, 1v in elk stk tot het einde

van de rij (60v)

. . . . . . . . . . . 

Rij 42: 3L, keer, 1stk in eerste v (vermeerdering), 33stk, (1L, sla 1v over, 1stk) 8x (43stk, 8x 

1Lossenopening)

Rij 43: 4L (dit is 1stk en 1L), keer, sla 1L over, 1stk, (1L, sla 1L over, 1stk) 7x, 1stk in elk stk tot 

het einde van de rij (43stk, 8x 1Lossenopening) 

Rij 44: 3L, keer, 1stk in eerste stk (vermeerdering), stk in elk stokje tot aan het deel met de 

lossen, (1L, sla 1L over, 1stk) 8x (44stk, 8x 1Lossenopening)

Rij 45 – 50: herhaal rij 43 en 44

Bij de even rijen vermeerder je 1stk. (Bij de laatste herhaling heb je 47 stk en 8x 1lossenopening)

Rij 51: 1L (telt als een vaste) , keer, (1v rond de 1Lossenopening, 1v) 8x, 1v in elk stk tot het einde

van de rij (55v)

. . . . . . . . . . . . .

Rij 52: 3L, keer, 1stk in eerste v (vermeerdering), 28stk, (1L, sla 1v over, 1stk) 8x (38stk, 8x 

1Lossenopening)

Rij 53: 4L (dit is 1stk en 1L), keer, sla 1L over, 1stk, (1L, sla 1L over, 1stk) 7x, 1stk in elk stk tot 

het einde van de rij (38stk, 8x 1Lossenopening) 

Rij 54: 3L, keer, 1stk in eerste stk (vermeerdering), stk in elk stokje tot aan het deel met de 

lossen, (1L, sla 1L over, 1stk) 8x (39stk, 8x 1Lossenopening)

Rij 55 – 60: herhaal rij 53 en 54

Bij de even rijen vermeerder je 1stk. (Bij de laatste herhaling heb je 42 stk en 8x 1lossenopening)

Rij 61: 1L (telt als een vaste) , keer, (1v rond de 1Lossenopening, 1v) 8x, 1v in elk stk tot het einde

van de rij (50v)

. . . . . . . . . . . . . .

Rij 62: 3L, keer, 1stk in eerste v (vermeerdering), 25stk, (1L, sla 1v over, 1stk) 7x (34stk, 7x 

1Lossenopening)

Rij 63: 4L (dit is 1stk en 1L), keer, sla 1L over, 1stk, (1L, sla 1L over, 1stk) 6x, 1stk in elk stk tot 

het einde van de rij (34stk, 7x 1Lossenopening) 

Rij 64: 3L, keer, 1stk in eerste stk (vermeerdering), stk in elk stokje tot aan het deel met de 

lossen, (1L, sla 1L over, 1stk) 7x (35stk, 7x 1Lossenopening)

Rij 65 – 70: herhaal rij 63 en 64
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Bij de even rijen vermeerder je 1stk. (Bij de laatste herhaling heb je 38 stk en 7x 1lossenopening)

Rij 71: 1L (telt als een vaste) , keer, (1v rond de 1Lossenopening, 1v) 7x, 1v in elk stk tot het einde

van de rij (45v) 

. . . . . . . . . . . . . . 

Rij 72: 3L, keer, 1stk in eerste v (vermeerdering), 20stk, (1L, sla 1v over, 1stk) 7x  (29stk, 7x 

1Lossenopening)

Rij 73: 4L (dit is 1stk en 1L), keer, sla 1L over, 1stk, (1L, sla 1L over, 1stk) 6x , 1stk in elk stk tot 

het einde van de rij (29stk, 7x 1Lossenopening) 

Rij 74: 3L, keer, 1stk in eerste stk (vermeerdering), stk in elk stokje tot aan het deel met de 

lossen, (1L, sla 1L over, 1stk) 7x (30stk, 7x 1Lossenopening)

Rij 75 – 80: herhaal rij 73 en 74

Bij de even rijen vermeerder je 1stk. (Bij de laatste herhaling heb je 33 stk en 7x 1lossenopening)

Rij 81: 1L (telt als een vaste) , keer, (1v rond de 1Lossenopening, 1v) 7x, 1v in elk stk tot het einde

van de rij (40v) 

. . . . . . . . . . . . . . 

Rij 82: 3L, keer, 1stk in eerste v (vermeerdering), 17stk, (1L, sla 1v over, 1stk) 6x  (25stk, 6x 

1Lossenopening)

Rij 83: 4L (dit is 1stk en 1L), keer, sla 1L over, 1stk, (1L, sla 1L over, 1stk) 5x , 1stk in elk stk tot 

het einde van de rij (25stk, 6x 1Lossenopening) 

Rij 84: 3L, keer, 1stk in eerste stk (vermeerdering), stk in elk stokje tot aan het deel met de 

lossen, (1L, sla 1L over, 1stk) 6x (26stk, 6x 1Lossenopening)

Rij 85 – 90: herhaal rij 83 en 84

Bij de even rijen vermeerder je 1stk. (Bij de laatste herhaling heb je 29 stk en 6x 1lossenopening)

Rij 91: 1L (telt als een vaste) , keer, (1v rond de 1Lossenopening, 1v) 7x, 1v in elk stk tot het einde

van de rij (35v)

. . . . . . . . . . . . . .

Rij 92: 3L, keer, 1stk in eerste v (vermeerdering), 12stk, (1L, sla 1v over, 1stk) 6x (20stk, 6x 

1Lossenopening)

Rij 93: 4L (dit is 1stk en 1L), keer, sla 1L over, 1stk, (1L, sla 1L over, 1stk) 5x, 1stk in elk stk tot 

het einde van de rij (20stk, 6x 1Lossenopening) 

Rij 94: 3L, keer, 1stk in eerste stk (vermeerdering), stk in elk stokje tot aan het deel met de 

lossen, (1L, sla 1L over, 1stk) 6x (21stk, 6x 1Lossenopening)

Rij 95 – 100: herhaal rij 93 en 94

Bij de even rijen vermeerder je 1stk. (Bij de laatste herhaling heb je 24 stk en 6x 1lossenopening)

Rij 101: 1L (telt als een vaste) , keer, (1v rond de 1Lossenopening, 1v) 6x, 1v in elk stk tot het 

einde van de rij (30v)

. . . . . . . . .. . . 
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Rij 102: 3L, keer, 1stk in eerste v (vermeerdering), 9stk, (1L, sla 1v over, 1stk) 6x (16stk, 5x 

1Lossenopening)

Rij 103: 4L (dit is 1stk en 1L), keer, sla 1L over, 1stk, (1L, sla 1L over, 1stk) 4x, 1stk in elk stk tot 

het einde van de rij (16stk, 5x 1Lossenopening) 

Rij 104: 3L, keer, 1stk in eerste stk (vermeerdering), stk in elk stokje tot aan het deel met de 

lossen, (1L, sla 1L over, 1stk) 5x (17stk, 5x 1Lossenopening)

Rij 105 – 110: herhaal rij 103 en 104

Bij de even rijen vermeerder je 1stk. (Bij de laatste herhaling heb je 20 stk en 5x 1lossenopening)

Rij 111: 1L (telt als een vaste) , keer, (1v rond de 1Lossenopening, 1v) 5x, 1v in elk stk tot het 

einde van de rij (25v)

. . . . . .. . . . .. .  

Rij 112: 3L, keer, 1stk in eerste v (vermeerdering), 8stk, (1L, sla 1v over, 1stk) 4x  (14stk, 4x 

1Lossenopening)

Rij 113: Keer, 3hv om tot uw beginpunt te komen, 4L (dit is 1stk en 1L), sla 1L over, 1stk, (1L, sla 

1L over, 1stk) 2x , 1stk in elk stk tot het einde van de rij (13stk, 3x 1Lossenopening) 

Rij 114: 3L, keer, 1stk in eerste stk (vermeerdering), 9stk, (1L, sla 1L over, 1stk) 2x (13stk, 2x 

1Lossenopening)

Rij 115: Keer, 3hv om tot uw beginpunt te komen, 4L (dit is 1stk en 1L), sla 1L over, 1stk, 1stk in 

elk stk tot het einde van de rij (12stk, 1Lossenopening)

Rij 116: 3L, keer, 1stk in eerste stk (vermeerdering), 10stk. (12stk)

Rij 117: Keer, 3hv, 3L, 1stk in elk stk tot het einde van de rij (10stk)

Rij 118: 3L, keer, 1stk in eerste stk (vermeerdering), 7stk (9stk)

Rij 119: Keer, 3hv, 3L, 1stk in elk stk tot het einde van de rij (7stk)

Rij 120: 3L, keer, 1stk in eerste stk (vermeerdering), 4stk.(6stk)

Rij 121: Keer, 3hv, 3L, 1stk in elk stk tot het einde van de rij (4stk)

Rij 122: 3L, keer, 1stk in eerste stk (vermeerdering), 1stk. (3stk)

Rij 123: 3L (deze telt NIET mee), keer, 3stk samen haken (1stk)

Keer en haak nu rond de de sjaal met vasten en sluit met 1hv in de eerste v 

Laatste rij: 1v in elke v 

hecht af en werk de draadjes weg
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