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Materiaal:  
2 bollen zacht 100% acryl verloopgaren, 200 gram per 
bol, looplengte 512 meter voor haaknaald 5 (ik heb de 
Flowcake van de Action gebruikt) 
Haaknaald 6 
Haken met dubbele draad 
 
Steken die je gebruikt:  
Lossen 
Halve vasten 
Stokjes 
Half reliëfstokje uitleg via dit filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=SQFoLODWT3A 
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 2 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 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 in de volgende steek en maak de 
volgende reliëfpuff. Je wisselt dus de reliëfpuff af met een stokje, om en om. 
De volgende toer 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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https://www.youtube.com/watch?v=SQFoLODWT3A


Werkwijze: 
Je haakt deze sjaal rond, je keert je werk dus niet na 
een toer haken, maar je sluit elke toer telkens met een 
halve vaste en haakt dan weer verder met de volgende 
toer. 
 
Haak met dubbele draad 180 lossen en sluit de ring 
met een halve vaste in de 1e losse. 
1e toer: in elke losse van de vorige toer, haak je een 
stokje. 
2e toer: 2 lossen, *reliëfpuff-steek, 1 stokje*,  herhaal 
van * tot *, dan nog 1 reliëfpuff en sluit met een halve 
vaste in de 2e losse uit de vorige toer. 
3e t/m 14e toer: haak 1 vaste boven op de 1e puff van 
de vorige toer, 2 lossen *reliëfpuff-steek, 1 stokje*, 
herhaal van * tot *, dan nog 1 reliëfpuff en sluit met een 
halve vaste in de 2 losse uit de vorige toer. Hierdoor 
verschuift het sluiten van elke toer, haak je op elke sluiting van de vorige toer een 
reliëfpuff en valt het sluiten van de toer bijna niet op in jouw uiteindelijke werk. 
Toer 15 en 16: haak aan beide zijdes een toer met halve reliefstokjes, dat werkt het 
mooier af. 
 
Tipje van mij: als je voor kleurverloop kiest, bewaar dan voldoende van de juiste 
kleur om die 15 of 16e toer in de juiste kleur te haken. 
 
Werk alle draadjes af/weg en klaar! 
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