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Een aantal jaren geleden maakte ik met 2 Whirl bollen van Scheepjes een leuke omslagdoek, maar 

toen alleen een tekening gemaakt en verder niet uitgewerkt. 

Nu heb ik de sjaal opnieuw gemaakt en uitgewerkt. De keuze voor de naam Futhi komt uit het Zoeloe 

wat ‘opnieuw’ betekend. 
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Deze beschrijving en de bijbehorende foto´s zijn eigendom van Handmedith en uitsluitend bedoeld voor privégebruik. Kopiëren, 

delen of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan, evenals delen in andere facebookgroepen en/of internet. 
Handmedith is niet verantwoordelijk voor vervolgschade door eventuele fouten in de werkbeschrijvingen. 

 
 

Benodigdheden: 

- 2 bollen Whirl van Scheepjes  

(voor deze sjaal heb ik Whirl Melting Macaron en Woolly Whirl Kiwi Drizzle gebruikt) 

- Haaknaald 3,5 

- steekmarkeerders 

Gebruikte steken: 

- losse 

- vaste 

- stokje 

- reliëf vast voor (zie voorbeeld op foto’s) 

     

 

Beschrijving patroon: 

1. Haak 3 losse (= gelijk aan 1 stokje) met kleur A; haak een stokje in de eerste losse; haak nog een 

stokje in de eerste losse maar verwissel van kleur in de laatste doorhaling van het stokje; draai het 

werk om. 

➢ TIP: markeer de derde losse met een steekmarkeerder zodat je op de volgende toer goed kan 

zien waar de laatste vaste moet komen. 

➢ LET OP: we knippen de draden NIET af maar nemen ze langs het werk mee naar boven!! 

   

2. Met kleur B haak je 2 losse (markeer hier de 1e losse met een steekmarkeerder); een vaste op het 

middelste stokje; haak 1 losse; haak een vaste op de derde losse van de vorige toer; draai het werk 

om. 

3. Haak 3 losse met kleur B (denk hierbij aan de markeerder); haak nog 2 stokjes in de vaste van de 

vorige toer; haak 3 stokjes in de volgende vaste van de vorige toer; haak nog 3 stokjes in de 1e 

losse van de vorige toer (op de plaats van de steekmarkeerder) en wissel in het laatste stokje bij 

de laatste omslag van kleur (je hebt nu 3 blokjes van 3 stokjes bij elkaar); draai het werk om. 
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4. Met kleur A haak je 2 losse; haak een vast op het middelste stokje van 3 van de vorige toer; haak 

2 losse; haak een reliëf vaste voor om het middelste stokje van het volgende blok; haak 2 losse; 

haak een vaste op het middelste stokje van het laatste blokje van deze toer; haak een losse; haak 

een vaste op de 3e losse van de vorige toer; draai het werk om. 

5. Haak 3 losse met kleur A; haak nog 2 stokjes in de vaste van de vorige toer; haak 3 stokjes in de 

volgende vaste van de vorige toer; haak 3 stokjes op reliëf vaste van de vorige toer; haak 3 stokjes 

op de laatste vaste van de vorige toer en denk hierbij weer om de kleurwissel; draai je werk om. 

➢ LET OP: vanaf dit punt haken we geen blokje van 3 stokjes meer op de losse van de vorige toer 

zodat deze kant de rechte kant wordt, op deze kant wordt ook elke keer van kleur gewisseld. 

6. Haak 2 losse met kleur B; haak een vaste op het middelste stokje van 3 van de vorige toer; haak 2 

losse; haak een reliëf vaste voor om het middelste stokje van het volgende blok; haak 2 losse; haak 

een reliëf vast voor om het middelste stokje van het volgende blok; haak 2 losse; haak een vaste 

op middelste blokje van het laatste blokje van de vorige toer; haak een losse; haak een vaste op 

de 3e losse van de vorige toer; draai het werk om. 

Toer 5 en 6 blijven herhalen totdat het garen bijna op is. Met één van de 2 kleuren een toer vaste 

rondom haken. 

 

Onderstaande foto’s geven misschien nog meer duidelijkheid over het patroon en hoe het uiteindelijk 

eruit moet komen te zien. 

   

 

Dit patroon blijft voor iedereen gratis maar het is natuurlijk altijd fijn als je een bestelling bij 

Handmedith plaatst via info@handmedith.nl  

Veel haak- en draagplezier!  

Liefs Edith 

mailto:info@handmedith.nl

