
Brick Roads Shawl haakpatroon 

Ontworpen door the guywiththehook a.k.a. Mark Roseboom 

 

 

De Brick Roads shawl is een patroon dat veel verschillende soorten garens 

kan hebben. Het is een simpel haakpatroon wat in veel manieren gebruikt 

kan worden. Echter vindt ik persoonlijk dat garens zoals Scheepjes Whirl 

met een prachtig kleureffect het beste werken voor dit soort patronen. Een 

kleurrijk garen als een Whirl heeft niet veel textuur nodig en is dus perfect 

voor dit patroon. De Brick Roads shawl is geinspireerd op een klein keien 

straatje ergens in een klein dorpje in Nederland waar mijn oma nog steeds 

woont. Dit was het begin concept voor deze shawl. Ik hoop dat je veel 

plezier aan het maken van dit patroon gaat beleven en dat er prachtige 

projecten uit voort zullen komen. Succes ! 

Theguywiththehook a.k.a. Mark 



Benodigdheden : 

Voor deze shawl heeft u een Scheepjes Whirl nodig. ( 215-225 gram – 1000 meter ) 

De volgende kleur is gebruikt in het voorbeeld: 564 Golden Glowworm 

 

Haaknaald:   

Gebruik een haaknaald 3,5 mm (E). 

Naald 

Schaar 

 

Formaat : 

Het formaat van de shawl volgens instructies is 30 cm breed en 190/200 cm lang. 

 

Haakterminologie : 

 [ ] -   totaal aantal steken na een toer. 

L – losse 

V – vaste 

ST – Stokje 

RSTV – Reliëf Stokje om de desbetreffende steek voorlangs. 

RSTA – Reliëf Stokje on de desbetreffende steek achterlangs. 

Ruimte– een ruimte als in 1losse-ruimte. 

Herh. – herhaling 

* -  geeft aan waar een herhaling begint. 

GK/AK -  Goede kant van het werk en Achterkant van het werk. 

 

Patroon notities : 

-Na het einde van iedere toer moet u keren, voor dit keren haakt u de twee lossen die staan 
beschreven aan het begin van iedere toer. U hoeft dus geen extra losse te haken voor het 
keren. 

- U kunt deze shawl zo lang of kort maken als u wilt, gebruik enkel het herhalings gedeelte 
voor het gewenste formaat. 

- Let op dat u altijd RSTV aan de goede kant van het werk haakt en RSTA aan de achterkant 
van het werk. 



 

Instructies: 

 

Neem een haaknaald maat 3,5mm en haak 57 lossen. 

Begin toer : Maak een V in de tweede losse vanaf uw haaknaald. 55V. Keer werk [56V] 

Toer 1 (GK) : Haak 2 lossen ( deze tellen niet als steek in deze toer, als ook in iedere 
volgende toer ), * 10ST, 1 losse, sla volgende steek over, 1V in volgende steek, 4 lossen, sla 
volgende steek over, 1V in volgende steek, 1 losse, sla volgende steek over. Herh. vanaf * 
nog tweemaal. 11ST, keer het werk. 

Toer 2 (AK) : Haak 2 lossen, 1ST in eerste steek, 9RSTA, *1 losse, sla volgende steek over, 
1V in volgende 1l-ruimte, 4 lossen, 1V in volgende 4l-ruimte, 1 losse, 1ST in volgende 1l-
ruimte, 9RSTA. Herh. vanaf * nog tweemaal. 1 losse, 1ST in laatste steek. Keer het werk. 

Toer 3 (GK) : Haak 2 lossen, 1ST in eerste steek, 1V in volgende 1l-ruimte,1 losse * sla 
volgende steek over, 9RSTV, 1ST in volgende 1l-ruimte, 1 losse, 1V in volgende 4l-ruimte, 4 
lossen, 1V in volgende 1l-ruimte, 1 losse. Herh. vanaf * nog tweemaal. 8RSTV, 1ST in 
laatste steek. Keer het werk. 

Toer 4 (AK) : Haak 2 lossen, 1ST in eerste steek, 7RSTA, *sla volgende steek over, 1 losse, 
1V in volgende 1l-ruimte, 4 lossen, 1V in volgende 4l-ruimte, 1 losse, 1ST in volgende 1l-
ruimte, 9RSTA. Herh. vanaf * nog tweemaal. 1 losse, sla volgende steek over, 1V in 
volgende 1l-ruimte, 2 lossen, 1ST in laatste steek. Keer het werk. 

Toer 5 (GK) : Haak 2 lossen, 1ST in eerste steek, 1V in volgende 2l-ruimte, 4 lossen, 1V in 
volgende 1l-ruimte, 1 losse, * sla volgende steek over, 9RSTV, 1ST in volgende 1l-ruimte, 1 
losse, 1V in volgende 4l-ruimte, 4 lossen, 1V in volgende 1l-ruimte, 1 losse. Herh. vanaf * 
nog tweemaal. Sla volgende steek over, 6RSTV, 1ST in laatste steek. Keer het werk. 

Toer 6 (AK) : Haak 2 lossen, 1ST in eerste steek, 5 RSTA, *sla volgende steek over, 1 
losse, 1V in volgende 1l-ruimte, 4 lossen, 1V in volgende 4l-ruimte, 1 losse, 1ST in volgende 
1l-ruimte, 9RSTA. Herh. vanaf * nog tweemaal. Sla volgende steek over, 1 losse, 1V in 
volgende 1l-ruimte, 4 lossen, 1V in volgende 4l-ruimte, 1 losse, 1ST in laatste steek. Keer 
het werk. 

Toer 7 (GK) : Haak 2 lossen, 1ST in eerste steek, 1ST in volgende 1l-ruimte, 1 losse, 1V in 
volgende 4l-ruimte, 4 lossen, 1V in volgende 1l-ruimte, 1 losse, * sla volgende steek over, 
9RSTV, 1ST in volgende 1l-ruimte, 1 losse, 1V in volgende 4l-ruimte, 4 lossen, 1V in 
volgende 1l-ruimte, 1 losse. Herh. vanaf * nog tweemaal. Sla volgende steek over, 4RSTV, 
1ST in laatste steek. Keer het werk. 

Toer 8 (AK) : Haak 2 lossen, 1ST in eerste steek, 3RSTA, * sla volgende steek over, 1 
losse, 1V in volgende 1l-ruimte, 4 lossen, 1V in volgende 4l-ruimte, 1 losse, 1ST in volgende 
1l-ruimte, 9STA. Herh. vanaf * nog tweemaal. 1 losse, sla volgende steek over, 1V in 
volgende 1l-ruimte, 1 losse, 1V in volgende 4l-ruimte, 1 losse, 1ST in volgende 1l-ruimte, 
1RSTA, 1ST in laatste steek. Keer het werk. 

 



Toer 9 (GK) : Haak 2 lossen, 1ST in eerste steek, 2RSTV, 1ST in volgende 1l-ruimte, 1 
losse, 1V in volgende 4l-ruimte, 4 lossen, 1V in volgende 1l-ruimte, 1 losse, * sla volgende 
steek over, 9RSTV, 1ST in volgende 1l-ruimte, 1 losse, 1V in volgende 4l-ruimte, 4 lossen, 
1V in volgende 1l-ruimte, 1 losse. Herh. vanaf * nog tweemaal. Sla volgende steek over, 2 
RSTV, 1ST in laatste steek. Keer het werk. 

Toer 10 (AK) : Haak 2 lossen, 1ST in eerste steek, 1RSTA, * sla volgende steek over, 1 
losse, 1V in volgende 1l-ruimte, 4 lossen, 1V in volgende 4l-ruimte, 1 losse, 1ST in volgende 
1l-ruimte, 9RSTA. Herh. vanaf * nog tweemaal. 1 losse, sla volgende steek over, 1V in 
volgende 1l-ruimte, 4 lossen, 1V in volgende 4l-ruimte, 1 losse, 1ST in volgende 1l-ruimte, 
3RSTA, 1ST in laatste steek. Keer het werk. 

Toer 11 (GK) : Haak 2 lossen, 1ST in eerste steek, 4RSTV, 1ST in volgende 1l-ruimte, 1 
losse, 1V in volgende 4l-ruimte, 4 lossen, 1V in volgende 1l-ruimte, 1 losse, * sla volgende 
steek over, 9RSTV, 1ST in volgende 1l-ruimte, 1 losse, 1V in volgende 4l-ruimte, 4 lossen, 
1V in volgende 1l-ruimte, 1 losse. Herh. vanaf *nog één keer. Sla volgende steek over, 
9RSTV, 1ST in volgende 1l-ruimte, 1 losse, 1V in volgende 4l-ruimte, 4 lossen, 1V in het rsta 
van toer 10, 1ST in laatste steek. Keer het werk. 

Toer 12 (AK) : Haak 2 lossen, 1ST in eerste steek, 2 lossen, 1V in volgende 4l-ruimte, 2 
lossen, 1ST in volgende 1l-ruimte, 9RSTA, sla volgende steek over, 1losse, *1V in volgende 
1l-ruimte, 4 lossen, 1V in volgende 4l-ruimte, 1 losse, 1ST in volgende 1l-ruimte, 9RSTA, sla 
volgende steek over, 1 losse. Herh. vanaf * nog één keer. 1V in volgende 1l-ruimte, 4 lossen, 
1V in volgende 4l-ruimte, 1 losse, 1ST in volgende 1l-ruimte, 5RSTA, 1ST in laatste steek. 
Keer het werk. 

Toer 13 (GK) : Haak 2 lossen, 1ST in eerste steek, 6RSTV, 1ST in volgende 1l-ruimte, 1 
losse, 1V in volgende 4l-ruimte, 4 lossen, 1V in volgende 1l-ruimte, 1 losse, sla volgende 
steek over, *9RSTV, 1ST in volgende 1l-ruimte, 1 losse, 1V in volgende 4l-ruimte, 4 lossen, 
1V in volgende 1l-ruimte, 1 losse, sla volgende steek over. Herh. vanaf * nog tweemaal. 
9RSTV, 1ST in volgende 2l-ruimte, 1 losse, 1V in volgende 2l-ruimte, 1ST in laatste steek. 
Keer het werk. 

Toer 14 (AK) : Haak 2 lossen, 1ST in eerste steek, 1 losse, *1ST in volgende 1l-ruimte, 
9RSTA, sla volgende steek over, 1 losse, 1V in volgende 1l-ruimte, 4 lossen, 1V in volgende 
4l-ruimte, 1 losse.Herh. vanaf * nog tweemaal. 1ST in volgende 1l-ruimte, 7RSTA, 1ST in 
laatste steek. Keer het werk. 

Toer 15 ( GK) : Haak 2 lossen, 1ST in eerste steek, 8RSTV, 1ST in volgende 1l-ruimte, *1 
losse, 1V in volgende 4l-ruimte, 4 lossen, 1V in volgende 1l-ruimte, 1 losse, sla volgende 
steek over, 9RSTV, 1ST in volgende 1l-ruimte. Herh. vanaf * nog driemaal. 1ST in laatste 
steek. Keer het werk. 

Herh. Toer 2 – 15 tot dat u de gewenste lengte heeft of tot dat uw Scheepjes Whirl nog een 
paar gram over heeft. Ik kwam uit met 19 herhalingen in totaal om nog 10 gram garen over te 
houden. Dit is echter enkel van toepassing bij het gebruik van een Scheepjes Whirl. 

 

Sluit toer : 

U eindigt met een toer 15 in de herhaling. 



Haak vervolgens de laatste toer als volgt. Haak een V in elke steek of 1l-ruimte die u tegen 
komt. In een 4l-ruimte haakt u 2V. Als u de toer op deze wijze afhaakt, kunt u vervolgens het 
garen afhechten en is uw shawl klaar. 

Werk alle draadjes weg en block uw werk voor een perfect eindresultaat.  

 

 

 

 

 

 

 

De teltekening laat enkel de eerste toer en de herhaling van toer 2 -15 zien. De opzettoer en 
de laatste toer zijn niet zichtbaar op de tekening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Ontworpen voor Scheepjes wol – de nieuwe Scheepjes Whirl collectie. 

 

Ontworpen door :  the guy with the hook – 2018 

                                    https://theguywiththehook.wordpress.com 

                                   https://www.instagram.com/theguywiththehook 

                                   https://www.ravelry.com/projects/theguywiththehook  

                                  https://www.ravelry.com/designers/mark-roseboom  

                                 https://www.facebook.com/theguywihthehook  

 

Alle copyright and regel voor het gebruik van dit patroon liggen bij mij. Wilt u daarom 
alstublieft dit patroon niet kopiëren, delen of hier misbruik van maken. Als dit wordt 
aangebracht zullen er wettelijke gevolgen worden genomen door mij als ontwerper. 

Het is toegestaan gemaakte projecten met dit patroon te verkopen voor persoonlijke winst. 
Ik zou het leuk vinden als je mij tagt of een referentie naar mij als ontwerper maakt wanneer 
je je werk in progressie of je project wat af is deelt op social media.Gebruik op social media 
de #brickroadsscarf zodat alles omtrend dit patroon makkelijk is terug te vinden in slechts 
een simpel begrip.  

Als laatste wil ik u bedanken voor het gebruik van dit patroon. Een hoop tijd, moeite en 
creativiteit zijn gestoken in dit patroon. Ieder project wat hier uit voort zal komen maakt het 
dit allemaal waard en bij voorbaat mijn dank daarvoor.  
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