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Gehaakte corner to corner shawl met (restjes) wol van Zeeman 
 
 

 
 
 
 
 
Film met uitleg: https://www.youtube.com/watch?v=EP53Gx81wnU   
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Nodig: 
-Haaknaald 8 
-Restje wol van bollen Zeeman (resten van colshawl en trui), 
deze kleuren heb ik gebruikt 
 

 
-grote stopnaald om draadjes af te werken 
 
Gebruikte steken: 
-lossen 
-halve vasten 
-vasten (alleen in de rand) 
-stokjes  



Gehaakte corner to corner shawl handmade bij @jufsas www.jufsas.com 
	

 
 
Beschrijving corner to corner haken, ook wel pixel haken 
genoemd:  
 
Ik had het nog nooit gehaakt maar het leek me een leuke 
techniek. Dat is het zeker. Wat ik me steeds voor ogen heb 
gehouden is dat je eigenlijk een trappetje haakt in blokjes 
van 4 stokjes. Ik heb in totaal 935 blokjes van 4 stokjes 
gemaakt, namelijk 11 blokjes breed en 85 blokjes lang.  
 
De kleurenbeschrijving heb ik gemaakt met het programma 
http://www.stictchfiddle.com 
 
Mijn  kleurgebruik kun je hier terug vinden: 
https://www.stitchfiddle.com/c/sj4r2y-cdx6cf/quickview  
Link even kopieren en dan in google chrome plakken dan opent 
hij wel.  
 



Gehaakte corner to corner shawl handmade bij @jufsas www.jufsas.com 
	

Uitleg corner to corner haken: 
 
 
 
 
Toer 1:  
 
1. Maak een ketting van 6 lossen  
2. De eerste 3 zijn het eerste stokje  
haak een stokje in de vierde losse, 
stokje in de vijfde losse  
3. en een stokje in de zesde losse, 
bij de laatste doorhaal, haak je 
meteen een nieuwe kleur wol mee.  
 
Nu heb je in totaal 4 stokjes, je 
eerste blok 
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Toer 2:  

1. Maak een ketting van 6 lossen, de eerste 3 zijn het 
eerste stokje, haak een stokje in de vierde losse, stokje 
in de vijfde losse en een hokje in de zesde losse,  

2. Nu heb je in totaal 4 stokjes.  
3. Je draait nu je haakwerk een slag  
4. en maakt het blokje met een halve vaste vast aan de 

insteek van het derde stokje van het eerste blok (zie ook 
uitleg in film).  

5. Haak nu 3 lossen (stokje 1)  
6. en om het vierde stokje van het eerste blok de andere 3 

stokjes.  
7. Je hebt nu in totaal 3 blokjes met 4 stokjes. 
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Toer 3:  
1. Maak een ketting van 6 lossen, de eerste 3 zijn het 

eerste stokje  
2. Haak een stokje in de vierde losse, stokje in de vijfde 

losse en een hokje in de zesde losse, Nu heb je in totaal 
4 stokjes  

3. Je draait nu je haakwerk een slag en maakt het blokje 
vast aan de insteek van het derde stokje van het eerste 
blok (zie ook uitleg in film)  

4. Haak nu 3 lossen (stokje 1) en om het vierde stokje van 
het eerste blok de andere 3 stokjes  

5. Maak je blokje vast met een halve vaste vast aan de 
insteek van het derde stokje van het vorige blokje.  

6. Haak nu 3 lossen (stokje 1) en om het vierde stokje van 
het eerste blok de andere 3 stokjes  

7. Je hebt nu  een trappetje van 3 blokjes gehaakt, in 
totaal 6 blokjes van 4 stokjes.  
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Toer 4:  

1. Hecht een nieuwe kleur aan 
2. Maak een ketting van 6 lossen  
3. de eerste 3 zijn het eerste stokje, haak een stokje in de 

vierde losse, stokje in de vijfde losse en een hokje in 
de zesde losse, Nu heb je in totaal 4 stokjes  

4. Je draait nu je haakwerk een slag en maakt het blokje 
vast aan de insteek van het derde stokje van het eerste 
blok (zie ook uitleg in film)  

5. Haak nu 3 lossen (stokje 1) en om het vierde stokje van 
het eerste blok de andere 3 stokjes  

6. Haak nu 3 blokjes van 4 stokjes en hecht bij de laatste 
doorhaal een nieuwe kleur aan. 

 
Herhaal dit tot toer 11, blijf meerderen aan beiden kanten. 
Vanaf toer 11 meerder je niet meer aan een kant, je shawl is 
namelijk lang genoeg.  
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Haak na toer 11 steeds een trappetje van 11 blokjes in een 
nieuwe kleur tot toer 85.  
 
In de film wordt het niet meerderen uitgelegd. 
 
Maten:  
Lengte van de sjaal 216 cm en breedte incl rand 25 cm 
 
Afwerking:   
Door het aanhechten van steeds een nieuwe kleur heb je veel 
draadjes om afwerken doe dit eerst voordat je de rand haakt 
 
De rand: 
Begin bij een blokje waar je de stokjes kan zien, *in het 
blokje van 3 stokjes haak je in het middelste stokje 4 
stokjes, in het volgende blokje haak je om een stokje 2 
vasten*, *hehaal dit rondom de hele shawl 
 

 
 
 
Veel plezier met het maken van deze shawl. Mocht je er niet 
uitkomen in de film leg ik het corner to corner haken uit. 
Prima dat je dit patroon gebruikt. Ik zou het leuk vinden als 
je mij het eindresultaat mailt en/of doorlinkt naar 
www.jufsas.com.  
 


