
Gehaakte Kindersjaal – Granny Square 

 

Benodigdheden: 

Haaknaald nr 6  (voor bulky wol) 

Haaknaald nr 3,5 (voor standaard wol) 

 

Afkortingen: 

L : losse                                          V: vaste 

St: stokje                                    Hst: half stokje 

 

Patroon Granny Square (bulky wol): 

1) 5 L en verbind je werk om een ring te vormen. 

2) 3 L (telt als eerste stokje), 2 st in de ring, 2L, 3 st , 2 L, 3st, 2L, 3st, 2L. 

     Verbind je werk met een halve vaste in de lossenketting 

 



3) 3L, 2St in dezelfde ruimte (zie onderstaande foto), 1L, *(3St, 2L,3St) in de 

volgende 2L ruimte, 1L*, herhaal */* tot de laatste 2L ruimte, (3St, 2L) in de 

laatste 2L ruimte en verbind je werk met een halve vaste in de lossenketting 

 

 

4) 3L, 2St in dezelfde ruimte, 1L , 3St in volgende L ruimte, 1L *(3St, 2L, 3St) in L 

ruimte, 1L, 3St in volgende L ruimte, 1L*, herhaal */* tot de laatste L ruimte 

eindig met (3St, 2L) in de laatste L ruimte en verbind je werk met een halve 

vaste in de lossenketting. 

5) 3L, 2St in dezelfde L ruimte, *1L, 3St in de volgende L ruimte,1L , 3St in de 

volgende L ruimte, 1L , (3St, 2L , 3St) in de volgende L ruimte*, herhaal */* tot 

aan laatste L ruimte, eindig met (3St, 2L) in de laatste L ruimte en verbind je 

werk met een halve vaste in de lossenketting. 

 

Maak er zo 11 en naai ze aan elkaar. 

Patroon bloem: 

1) 4L, verbind om een ring te vormen 

2) 1L, 10 V in de ring en verbind je werk met een halve vaste in de 1L 



3) 1L,(1Hst, 1L, 5 St ) in dezelfde steek, 1 halve vaste in de volgende steek

 
 

*1Hst,1L,5 St in dezelfde steek, halve vaste in de volgende* herhaal */* 

tot wanneer je 5 bloemblaadjes hebt. 

 

 

 

 


