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Mini CAL – My Triangle Shawl 
 

Deel 2 – Pompon rand 

 
 
Hallo, het grootste deel van de sjaal is klaar, nu gaan we het boord doen. 

Ik koos ervoor om pompons te bevestigen, slechts aan één zijde, de twee andere zijden laten we 

zoals ze zijn. Je kan, net als ik haken, of gebruik je eigen ontwerp en persoonlijke voorkeuren om 

pompons aan de andere zijden of een rand van vasten langs de andere zijden te haken. 

 

Het patroon zal gepost worden op mijn blog  (je kan je registreren en dan krijg je alle updates via 

email), in Ravelry en ik post ook alle updates op mijn Facebook pagina. 

Foto's delen en vragen stellen kan op mijn Facebook groep CAL.il, en de CAL-CROCHET ALONG 

Facebook groep die dit project begeleiden en je kan ook een tag sturen naar 

#hatchalot_simply_create op Instagram. 

 

http://hatchalotsarit.co.il/
http://www.ravelry.com/people/saritgrinberg
https://www.facebook.com/hatchalotsarit/
https://www.facebook.com/groups/1695414864015506/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/?fref=ts
https://www.instagram.com/hatchalot_simply_create/
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Het patroon, schema en benodigde materialen kan je hier en hier vinden.  

 

Deel 1 – De sjaal zelf kan je hier vinden. 

 

Klaar voor het tweede deel? 

 

Afkortingen : 

 

hv  – halve vaste 

 l  – losse 

 v  – vaste 

 stk  – stokje 

 st  – steek, steken 

 F  – Foto 

 

Notitie: 

De pompons worden gemaakt tussen de toeren in de “l-ruimte” die we maakten in de herhalingen 

van toer 5, behalve de eerste pompon, die wordt gemaakt in de bovenkant van het laatste stk in de 

laatste toer (het eindpunt van deel 1), en de laatste pompon wordt gemaakt in de 1e l aan het 

begin van de sjaal. 

 

Pompons toer: 

Leg je werk voor je met de laatst gemaakte toer bovenaan en met het einde van de toer aan je 

linkerkant (rechterkant voor linkshandigen), eigenlijk draai je je werk niet bij het einde van de 

laatste toer, gewoon rechts leggen (links voor linkshandigen). 

 

 
 
 

                                  

 

 

 

                                                                                          A 

 

 
 

 Eindpunt van deel 1  

Haak- 

richting 

Haak- 

richting 

pompom 

http://hatchalotsarit.co.il/my-triangle-shawl-mini-cal/
http://www.ravelry.com/patterns/library/my-triangle-shawl-mini-cal
http://hatchalotsarit.co.il/mini-cal-my-triangle-shawl-part-1-main-shawl/
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*7l {F1}, 

In de tweede l vanaf de haaknaald {F2} maak je (draad omslaan, insteken in de aangeduide st, 

draad omslaan, door lus halen {F3}, draad omslaan, door de 2 lussen halen) 2 keer {F4, 5}, draad 

omslaan en door de 3 lussen op de haaknaald halen {F6} – dit maakt de eerste halve pompon 
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3l {F7}, 

In de 3de l vanaf de haaknaald {F8} maak je (draad omslaan, insteken in de aangeduide st, draad 

omslaan, door 1 lus halen {F9}, draad omslaan, door de 2 lussen halen) 2 keer {F10, 11}, draad 

omslaan en door de 3 lussen op de haaknaald halen {F12} – dit maakt de tweede halve pompon, 
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hv in 1ste l onder de eerste halve pompon (eigenlijk is het de 5de l van de 7 gemaakte l in het 

begin {F13}, 

4l {F14}*, 

hv in het bovenste stk aan de basis van de 7 gemaakte l {F15} – eerste pompon klaar. 

** (werk van * tot * 1 keer, hv in volgende l-tussenruimte (gevormd door de herhaling van toer 5) 

** 

{herhaal van ** tot ** tot je aan de laatste tussenruimte bent, {F17}  

Werk van * tot * nog 1 keer en hv in de eerste l gemaakt bij het begin van de sjaal!!!) 2 keer {F17}. 

Draad niet afhechten! 
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Je bent nu klaar met de pompons langs 1 zijde!!! 

 

Nu kan je: 

 

Optie 1: de sjaal beëindigen zoals hij nu is. 

 

Optie 2: pompons maken langs de laatste stk zijde (maak de l elke 6 stk, de laatste zal dan op 3stk 

komen) 

 

Optie 3: v rond de linkse zijden zonder pompons. 

 

Draad afhechten. 

 

Je sjaal is nu klaar!!! 

Deel je foto's, ik zou het heel leuk vinden als je mij daarin tagt zodat ik ook al jullie driehoeksjaals 

kan zien... 

 

Ik zie jullie graag volgende week voor deel 3 – een geheimzinnige verrassing. 

 

 

 

Creëer gewoon.... 

 

 

Sarit 


