
Hoody colsjaal Ruby MbyMoon    
Hoody colsjaal Ruby (gecorrigeerd 18 dec 15:15u) 
Ontwerp van MbyMoon  
 
Materiaal:  
6 bollen zacht acryl garen (ik heb Royal van de Zeeman 
gebruikt), 100 gram per bol, looplengte 241 meter voor 
haaknaald 4-5 
Haaknaald 6 en 7 
Haken met dubbele draad/dubbeldraads 
 
Steken die je gebruikt:  
Lossen 
Vasten 
Stokjes 
Uitleg reliëfstokjes: 
https://www.youtube.com/watch?v=epIP0OCm-iI 
Reliëfpuff: een nieuwe zelfverzonnen steek, die ik nog nergens tegengekomen ben. 
(mocht je hem wel vinden, laat het mij meteen weten graag!!)  
Ik heb een rij van 8 foto’s hieronder gezet om het extra duidelijk te maken. 
 
Je begint de toer met 3 lossen (vervangt 1 stokje) en daarna haak je 1 reliëfpuff door 
eerst een omslag te maken, dan aan voorzijde om het stokje van 1 toer (of soms 2 
toeren) lager de draad op te halen, weer 1 omslag en haal de draad weer een keer 
op. Haal wel ruim genoeg op, want de draad mag zeker niet te strak zitten om een 
mooie volle puff te vormen. Dan de draad omslaan, haal die lus eerst door de eerste 
4 lussen die op je haaknaald zitten, om zo de puff te sluiten, nogmaals een omslag 
en die haal door de laatste 2 lussen op je naald. Haak dan een stokje en maak de 
volgende reliëfpuff. Je wisselt dus de reliëfpuff af met een stokje, om en om. 
 
De toer er na laat je dit verspringen, je haakt een reliëfpuff boven het stokje en een 
stokje boven de reliëfpuff uit de vorige toer. 
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Werkwijze: 
De Hoody (het mutsdeel) haak je met haaknaald 6, tussen de toeren met reliëfpuff 
haak je een toer met vasten, dan wordt deze extra winddicht en heerlijk warm op 
koude dagen. En kom je bij heen en weer haken (dus met het keren van je werk) 
precies weer goed uit. 
 
Haak 27 lossen. 
1e toer: 3 keerlossen (telt als een stokje), in elke volgende losse haak je 
een stokje, dus 25 stokjes, in de laatste losse haak je 11 stokjes zodat je 
de hoek/bocht om gaat en dan aan de andere zijde haak je 26 stokjes. In 
totaal meerder je zo naar 63 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. 
2e toer: 3 keerlossen, 62 reliëfstokjes via achterzijde. Keer je werk. 
3e toer: 3 keerlossen, 62 reliëfstokjes via voorzijde. Keer je werk. 
Zo krijg je 2 ribbels. 
4e toer: 3 keerlossen, *haak de reliëfpuff (volg hier de uitleg van mijn reliëfpuff 
hierboven) 1 stokje*,  herhaal van * tot *, je eindigt dus met 1 stokje. Keer je werk. 
5e toer: 1 keerlosse, de rest van deze toer zijn vasten. Keer je werk. 
6e toer: 3 keerlossen, 1 stokje, *reliëfpuff, 1 stokje*,  herhaal van * tot * en je eindigt 
dus met nog 1 stokje. Keer je werk. 
7e toer: 1 keerlosse, de rest van deze toer zijn vasten. Keer je werk. 
8e toer: 3  keerlossen, *reliëfpuff-steek, 1 stokje*,  herhaal van * tot *, je eindigt dus 
met 1 stokje. Keer je werk. 
9e toer: 3 keerlossen, 64 reliëfstokjes via voorzijde, want je haakt aan het begin en 
einde 1 extra stokje, zo meerder je naar 65 steken. Keer je werk. Zo krijg je 1 ribbel.  
10e toer: 3 keerlossen, 64 reliëfstokjes via achterzijde. Keer je werk. Zo krijg je weer 
1 ribbel.  
11e toer: 1 keerlosse, de rest van deze toer zijn vasten. Keer je werk. 
12e toer: 3 keerlossen, *reliëfpuff-steek, 1 stokje*,  herhaal van * tot *, je eindigt dus 
met 1 stokje. Keer je werk. 
13e toer: 1 keerlosse, de rest van deze toer zijn vasten. Keer je werk. 
14e toer: 3 keerlossen, 1 stokje, *reliëfpuff-steek, 1 stokje*,  herhaal van * tot * en je 
eindigt dus met nog 1 stokje. Keer je werk. 
15e toer: 1 keerlosse, de rest van deze toer zijn vasten. Keer je werk. 
16e toer: 3 keerlossen, 1 extra stokje, 1 stokje, *reliëfpuff-steek, 1 stokje*,  herhaal 
van * tot * en je eindigt dus met nog 2 stokjes. Je meerdert deze toer 
naar 67 steken. Keer je werk. 
17e toer: 1 keerlosse, de rest van deze toer zijn vasten. Keer je werk. 
18e toer: 3 keerlossen,  1 stokje, *reliëfpuff-steek, 1 stokje*,  herhaal van 
* tot * en je eindigt dus met nog 1 stokje. Keer je werk. 
19e toer: : 1 keerlosse, de rest van deze toer zijn vasten. Keer je werk. 
20e toer: 3 keerlossen, *reliëfpuff-steek, 1 stokje*,  herhaal van * tot * en 
je eindigt dus met 1 stokje. Keer je werk. 
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21e toer: 1 keerlosse, de rest van deze toer zijn vasten. Keer je werk. 
22e toer: 3 keerlossen, 1 stokje, *reliëfpuff-steek, 1 stokje*,  herhaal van 
* tot * en je eindigt dus met nog 1 stokje. Keer je werk. 
23e toer: : 3 keerlossen, 66 reliëfstokjes via voorzijde. 
 
De volgende toeren van de colsjaal haak je met haaknaald 7 (want 
losser/soepeler en dus prettiger in het dragen) rond, meteen vast aan de 
onderkant van de Hoody. Dit deel keer je niet na een toer haken, je sluit 
elke toer telkens met een halve vaste en je begint de volgende toer weer 
met 1 of meerdere lossen, maar dat is hieronder telkens per toer 
duidelijk aangegeven. 
 
24e toer: Haak vanaf het ene punt van de Hoody een ketting van 104 lossen, die je 
aan de andere punt gaat bevestigen met 1 halve vaste.  
25e toer: 1 losse, vervolgens haak je mooi verdeeld over de onderzijde van de 
hoody een rij van 46 vasten en haak je door met vasten over de ketting van lossen 
uit de vorige toer, dat maakt in totaal 150 vasten/steken. Eindig de toer weer door te 
sluiten met een halve vaste. 
26e toer: 3 lossen, haak de gehele toer in reliëfstokjes via achterzijde en sluit weer 
met een halve vaste. Deze ribbel maakt de afwerking/overgang naar het colsjaaldeel 
onder aan de Hoody mooier. 
27 t/m 31e toer: 1 losse, *reliëfpuff-steek, 1 stokje*,  herhaal van * tot * en je eindigt 
dus met nog 1 stokje en sluit met een halve vaste. 
32e toer: 3 lossen, haak de gehele toer in reliëfstokjes via achterzijde en sluit weer 
met een halve vaste.  
33e toer: 1 losse, *reliëfpuff-steek, 1 stokje*,  herhaal van * tot * en je eindigt dus met 
nog 1 stokje en sluit met een halve vaste. 
34e toer: 3 lossen, haak de gehele toer in reliëfstokjes via achterzijde en sluit weer 
met een halve vaste.  
Deze 2 ribbels met de reliëfpuff er tussen, zorgt dat de sjaal soepeler wordt en niet 
te sterk zal omkrullen. 
35 t/m 39e toer: 1 losse, *reliëfpuff-steek, 1 stokje*,  herhaal van 
* tot * en je eindigt dus met nog 1 stokje en sluit met een halve 
vaste. 
40e toer: 3 lossen, haak de gehele toer in reliëfstokjes via 
achterzijde en sluit weer met een halve vaste.  
41e toer: 1 losse, haak de gehele toer in reliëfvasten via 
achterzijde en sluit weer met een halve vaste. Dit maakt deze 
rand ook voller, krult wat om en zorgt voor een mooiere 
afwerking.  
Als laatste haak je langs de andere kant van het colsjaaldeel en 
meteen ook de Hoody een rand in reliëfvasten, kijk zelf even aan 
welke kant het voor jou het mooiste is om een mooie afwerking te krijgen. 
Werk alle draadjes af/weg en klaar! 
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