
Hoody Colsjaal MbyMoon 
 
Materiaal:  
7 bollen 100% acryl garen, 100 gram per bol, looplengte 
238m voor haaknaald 4-5 
Haken met dubbele draad 
Haaknaald 7 
 
Uitleg reliëfvasten: 
https://www.youtube.com/watch?v=hkMtI0MZ9yk 
Uitleg reliëfstokjes: 
https://www.youtube.com/watch?v=epIP0OCm-iI 
Uitleg Diamant Trellis stitch uitleg: 
https://m.youtube.com/watch?v=EQ6y4kX-4j8 
Het filmpje is wel in Engels, maar duidelijk zichtbaar wat ze doet en dus makkelijk te 
volgen. Hieronder schrijf ik elke keer 'Diamant' waar je dus de steken uit het filmpje 
dient te gebruiken. Deze steek gaat over 2 toeren, de toer terug is alleen stokjes, 
maar vermeld ik wel apart, omdat ik in die toer geregeld meerder. Dat wordt vanuit 
het patroon vanzelf duidelijk. 
 
Werkwijze: 
Haak 26 lossen 
Toer 1: 3 keerlossen, in elke losse haak je een stokje, dus 25 stokjes, in de laatste 
losse haak je 10 stokjes zodat je de hoek/bocht om gaat en dan aan de andere zijde 
haak je nogmaals 25 stokjes. In totaal meerder je zo naar 60 steken. Dit is de 'naad' 
van de achterkant van de hoody en zo haak je beide zijdes van de hoody in 1 keer 
en meteen aan elkaar. 
Toer 2: 3 keerlossen, 60 reliëfstokjes via voorzijde. 
Toer 3: 3 keerlossen, 60 reliëfstokjes via achterzijde. 
Toer 4: 3 keerlossen, 60 reliëfstokjes via voorzijde. 
Zo krijg je 3 ribbels. 
Toer 5: 1 keerlosse, 60 vasten. 
Toer 6: 3 keerlossen, 60 stokjes. 
Toer 7: Diamant. 
Toer 8: Diamant 60 stokjes, aan het begin en einde 1 stokje meerderen tot 62 
steken. 
Toer 9: Diamant. 
Toer 10: Diamant 62 stokjes. 
Toer 11: 3 keerlossen, 62 reliëfstokjes via achterzijde. 
Toer 12: 3 keerlossen, 62 reliëfstokjes via voorzijde. 
Zo krijg je 2 ribbels. 
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Toer 13:  1 keerlosse, 62 vasten. 
Toer 14: 3 keerlossen, 62 stokjes. 
Toer 15: Diamant. 
Toer 16: Diamant 62 stokjes. 
Toer 17: Diamant. 
Toer 18: Diamant  62 stokjes, aan het begin en einde 1 stokje 
meerderen tot 64 steken. 
Toer 19: Diamant. 
Toer 20: Diamant 64 stokjes. 
Toer 21: Diamant. 
Toer 22: Diamant 64 stokjes. 
Toer 23: Diamant. 
Toer 24: Diamant 64 stokjes. 
Toer 25: 64 reliëfvasten via achterzijde, dat wordt de rand van 
de hoody en krult dan een beetje om. 
 
De volgende toeren haak je rond, meteen vast aan de onderkant van de Hoody. 
Toer 26: vervolgens de Hoody aan de onderzijde met een toer vasten afwerken (in 
totaal 60 steken, daarna van de ene punt een rij lossen van 120 haken en aan de 
andere punt bevestigen met 1 vaste. 
Toer 27: 1 keerlosse, 180 vasten, sluiten met een vaste. 
Toer 28: 3 keerlossen, 180 stokjes 
Toer 29: Diamant. 
Toer 30: Diamant 180 stokjes. 
Toer 31: Diamant. 
Toer 32: Diamant 180 stokjes. 
Toer 33: Diamant. 
Toer 34: Diamant 180 stokjes. 
Toer 35: 3 keerlossen, 180 reliëfstokjes via achterzijde. 
Toer 36: 3 keerlossen, 180 reliëfstokjes via voorzijde. 
Zo krijg je 2 ribbels. 
Toer 37:  1 keerlosse, 180 vasten. 
Toer 38: 3 keerlossen, 180 stokjes. 
Toer 39: Diamant. 
Toer 40: Diamant 180 stokjes. 
Toer 41: Diamant. 
Toer 42: Diamant 180 stokjes. 
Toer 43: Diamant. 
Toer 44: Diamant 180 stokjes. 
Toer 45: 1 keerlosse, 180 reliëfvasten via achterzijde, dat wordt de rand van de 
colsjaal, die dan ook een beetje omkrult. 
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Afwerking: haak een rij vasten aan de 
'onderkant/andere zijde' van de rij van 120 lossen van 
toer 26 van het colsjaal-deel (dat deel dat onder de kin 
zit). Keer het werk en haak nog een rij reliëfvasten via 
achterzijde, deze rand krult dan ook wat om, zodat je 
een mooiere afwerking krijgt. 
 
Werk alle draadjes af/weg en klaar! 
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