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Gehaakte pastelkleurige kol/col/colshawl met wol Julia van 
Zeeman 

 
 
Je haakt de col rond dus aan het eind draadjes afwerken en je 
kan hem dragen, erg handig! 
 
Film met uitleg: https://www.youtube.com/watch?v=ywPfTLbCI9E  
 
Nodig: 
-Haaknaald 8 
-5 bollen (2 grijs (net niet genoeg aan 1 bol, 1 licht roze, 1 
donkerroze en 1 crème) Julia van Zeeman à €1,99 per stuk 
-grote stopnaald om draadjes af te werken 
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Gebruikte steken: 
-lossen 
-halve vasten 
-stokjes  
-boordsteek (stokje in achterste lus) 
-popcornsteek (zie uitleg in video) 
 
Beschrijving:  
Toer 1: Maak een ketting van 150 lossen in licht roze en maak 
het vast met een halve vaste 
Toer 2: 3 lossen (eerste stokje) 149 stokjes in licht roze 
Toer 3: 3 lossen (eerste stokje) 149 stokjes in achterste lus 
in donkerroze 
Toer 4: 3 lossen (eerste stokje) 149 stokjes in achterste lus 
in crème  
Toer 5: 3 lossen (eerste stokje) 149 stokjes in achterste lus 
in grijs 
Toer 6: 3 lossen (eerste stokje) 149 stokjes in achterste lus 
in licht roze 
Toer 7: 3 lossen (eerste stokje) 149 stokjes in achterste lus 
in donkerroze 
Toer 8: 3 lossen (eerste stokje) 149 stokjes in achterste lus 
in crème 
Toer 9: 3 lossen (eerste stokje) 149 stokjes in achterste lus 
in grijs 
Toer 10: 3 lossen (eerste stokje) 149 stokjes in achterste lus 
in licht roze 

 
Toer 11: we starten met de popcornsteek met donkerroze 3 
lossen (eerste stokje), 4 stokjes in zelfde stokje, 1 vaste, 
*5 stokjes in zelfde stokje, 1 vaste* herhaal* 
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Toer 12: 3 lossen (eerste stokje) 149 stokjes in grijs  
Toer 13: de popcornsteek met crème 3 lossen (eerste stokje), 4 
stokjes in zelfde stokje, 1 vaste, *5 stokjes in zelfde 
stokje, 1 vaste* herhaal* 
Toer 14: 3 lossen (eerste stokje) 149 stokjes in grijs 
Toer 15: de popcornsteek met licht roze 3 lossen (eerste 
stokje), 4 stokjes in zelfde stokje, 1 vaste, *5 stokjes in 
zelfde stokje, 1 vaste* herhaal* 
Toer 16: 3 lossen (eerste stokje) 149 stokjes in crème 
Toer 17: 3 lossen (eerste stokje) 149 stokjes in achterste lus 
in grijs 
Toer 18: 3 lossen (eerste stokje) 149 stokjes in achterste lus 
in donkerroze 
Toer 19: 3 lossen (eerste stokje) 149 stokjes in achterste lus 
in licht roze 
Toer 20: 3 lossen (eerste stokje) 149 stokjes in achterste lus 
in crème  
Toer 21: 3 lossen (eerste stokje) 149 stokjes in achterste lus 
in grijs 
Toer 22: 3 lossen (eerste stokje) 149 stokjes in achterste lus 
in donkerroze 
Toer 23: 3 lossen (eerste stokje) 149 stokjes in achterste lus 
in licht roze 
Toer 24: 3 lossen (eerste stokje) 149 stokjes in achterste lus 
in crème 
Toer 25: de popcornsteek met grijs 3 lossen (eerste stokje), 4 
stokjes in zelfde stokje, 1 vaste, *5 stokjes in zelfde 
stokje, 1 vaste* herhaal* 
 
Afwerking: Haak in eerste toer, de ketting met lossen ook de 
popcornsteek met grijs 3 lossen (eerste stokje), 4 stokjes in 
zelfde stokje, 1 vaste, *5 stokjes in zelfde stokje, 1 vaste* 
herhaal* let goed op dat deze popcorntjes aan dezelfde kant 
zitten als de andere popcornsteken. 
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Draadjes afwerken en klaar is de col shawl. 
 

 
 
 
 
Veel plezier met het maken van deze leuke kol in mooie 
kleurstellingen. Mocht je er noet uitkomen worden de steken in 
film uitgelegd. Prima dat je dit patroon gebruikt. Ik zou het 
leuk vinden als je mij het eindresultaat mailt en/of doorlinkt 
naar www.jufsas.com.  
 
 
 


