
 “ Shoji ” haakpatroon – Nederlandse versie 

 
 

Misschien zegt het woord Shoji u niet zo heel veel, maar ik weet zeker dat u weet wat het is. Een Shoji is een bamboe 
frame dat opgevuld is met rijstpapier, welke vaak gebruikt worden als muur in een huis of tempel in Azie. Het 

bamboe frame kan ook gemaakt zijn van hout of tegenwoordig zelfs plastic. Ik kwam op dit design door het feit dat ik 
zo’n bamboe muur in mijn hotel in ChengDu had tijdens mijn verblijf daar. Toen ik werd gevraagd om iets met de 

nieuwe bamboe garens van Scheepjes te maken, was de eerste connectie in mijn hoofd : bamboe, shoji en 
interlocking mozaiek haken. En hier is ie, het Shoji patroon. Het is geen heel groot project maar het kan heel goed 
dienen als een lief babydekentje of een mooi kleedje voor op je kast of bureau. En het patroon heeft ook opties om 
het groter te maken dus een deken is ook zeker een mogelijke optie. Ik hoop dat u zult genieten van het patroon en 

dat er veel mooie dingen mee gemaakt gaan worden. 

 

Mark a.k.a. the Guy with the Hook 

 

 

 

 

 



U.S haak terminilogie 

 

Benodigde materialen : 
- Een haaknaald 3,5mm  

- Naald en schaar 

- blocking materialen 

 

Benodigd garen : 
Voor dit patroon gebruikte ik Scheepjes Bamboo soft – Premium Blend. Een heerlijk zacht garen 

welke in bolletjes van 50 gram beschikbaar is in een mix van katoen en bamboe. 

Er zijn 17 kleuren beschikbaar en voor het patroon zoals beschreven heeft u van iedere kleur 1 
bolletje van 50 gram nodig. Dus totaal 17 bollen Bamboo Soft. 

Als u een ander type garen in dezelfde condities als Bamboo soft wilt gebruiken, u heeft ongeveer 35 
– 40 gram per kleur nodig. 

Hier is een lijst met kleuren zoals gebruikt in het patroon : 

Kleur A : 266 Indulgent Shadow 

Kleur B : 263 Smokey Diamond 

Kleur C : 265 Rich Cream 

Kleur D : 260 Golden Nugget 

Kleur E : 253 Blue Opal 

Kleur F : 258 Jade Lapis 

Kleur G : 257 Smooth Cocoa 

Kleur H : 252 Royal Purple 

Kleur I : 250 Decadent Plum 

Kleur J : 262 Hot Berry 

Kleur K : 251 Deep Cherry 

Kleur L : 259 Majestic Red 

Kleur M : 256 Grand Oak 

Kleur N : 254 Mighty Spruce 

Kleur O : 264 Antique Silver 



Kleur P : 261 Regal Orange 

Kleur Q : 255 Celestial Blue 

 

 Formaat proef : 
Een herhaling van 26 Toeren mozaik patroon  op 17 steken heeft ongeveer de volgende afmetingen : 

9cm x 9cm  

 

Formaat : 
Het formaat van het project met Bamboo Soft zal zijn :  105 cm  x 70 cm  

Echter als u een groter project wilt kan dat. Hiervoor kunt u extra herhalingen in de toeren 
toevoegen. Iedere herhaling bestaat uit 17 steken, zo als u een breder formaat wilt dan voegt u het 
benodigde aantal herhalingen toe aan het patroon. Hoogte kan uiteraard worden bereikt door de 

toeren te herhalen. 

 

Steken gebruikt in patroon: 
 HV – Halve Vaste 
 V – Vaste 
 HST – half stokje 
 ST – stokje  
 L – losse 
 Ruimte – ruimte ( als in lossen-ruimte ) 
 ( ) – gedeelte hiertussen is een herhaling in de toer 
 [ ] – aantal hier tussen is een opsomming van totaal aantal steken na een toer 
 GK – goede kant van werk 
 AK – achterkant van werk 

 

 

 

 

Patroon notities : 
 

- Als u de steken  die in het patroon zijn gebruikt niet kent, refereer ik naar het internet. Er zijn 
enorm veel video’s en instructie websites voor alle steken te vinden. 



- Het patroon is niet getest voor publicatie. Het is proef gelezen en gecheckt maar er kan altijd een 
foutje in zitten. In dat geval zal ik een update en errata plaatsen bij het downloadgedeelte van dit 
patroon. Mocht u zelf iets ondervinden waarvan u denkt dat het niet klopt, neem dan contact op. 

- In de toeren zijn steken gemaakt in de huidige Ronde getypt met hoofdletters, steken die refereren 
naar een voorgaande toer worden getypt in normaal formaat letters. 

- Elke keer als u van kleur veranderd in een twee-kleurig stuk mozaiek haken, pikt u de andere kleur 
draad op door de laatste twee lussen op de naald van de Toer. Hier is een foto hoe dat er uit zo zien: 

 

- De herhalings gedeeltes bestaan uit twee kleuren. Iedere kleur haakt u een Toer mee aan de goede 
kant van het werk, daarna keert u en haakt u een Toer terug aan de achterkant van het werk. 
Ondanks dat de teruggaande toer gewoon is beschreven, vind ik het makkelijker een ezelsbruggetje 
te hanteren voor iedere teruggaande toer : in iedere V of ST maakt u een V, en iedere losse maakt u 
ook een losse voor. Uiteraard als u dit moeilijk vindt of bang bent steken te vergeten kunt u gewoon 
het patroon volgen. 

- Alle foto’s in het patroon zijn door mij gemaakt, omdat ik een linkshandige haker ben kan het zijn 
dat ze soms iets afwijken van de standaard. 

- Wanneer u een ST maakt in het mozaiek patroon, dan maakt u deze in de Toer daaronder die 
dezelfde kleur heeft, over de 1 lossenruimtes van 2 voorgaande toeren heen. U maakt een ST altijd 
aan de voorkant van het werk. 

 

 



Het Patroon : 
Het patroon bestaat uit 8 Herhalingen in het mozaiek gedeelte. Zie de notities bij het formaat om te 

zien hoe u het patroon kunt vergroten, maar let op bij het opzetten van meer steken voor een grotere 
versie. Want hierbij veranderd dan natuurlijk ook het aantal herhalingen per toer. Voor elke herhaling 

zet u 17 steken extra op, en voor deze 17 steken telt u iedere keer een herhaling erbij. 

 

Met Kleur A en haaknaald 3,5mm, haak 139L. 

Toer 1 (GK) : 1HST in derde L van haak. 1HST in iedere losse. Hecht draad af. [ 138HST ] 

Toer 2 (GK) : Neem Kleur D en hecht deze aan in eerste steek van toer. 3L ( eerste ST ), 1ST in 
volgende steek, ( 1L, sla steek over, 1ST in volgende steek ) 68 keer. Hecht draad af. [ 70ST / 68 keer 
een 1L-ruimte ] 

Toer 3 (GK) : Neem Kleur A en hecht deze aan in eerste steek van toer. 2L ( eerste HST ), 1HST in 
iedere steek en 1l-ruimte over hele toer. Hecht draad af. [ 138HST ] 

Toer 4 (GK) : Neem Kleur E en hecht deze aan in eerste steek van toer. 1L ( telt niet als steek hier en 
door het verdere patroon ), 1V in iedere steek over hele toer. Keer werk. [ 138V ] 

Toer 5 (AK) : 1L, 1V in iedere steek over hele toer. In laatste steek van toer, hecht Kleur D aan door 
deze draad door de twee lussen op de naald van de laatste steek door te halen. Zo wisselt u van 
kleur. Laat Kleur E voor nu even hangen. Keer werk. [ 138V ] 

 

Toer 6 (GK) : Neem Kleur D en hecht aan in eerste steek op toer. 1L, 1V in eerste steek, ( 1V in 
volgende 2 steken, 1L, sla steek over, 1V in volgende 5 steken, 1L, sla steek over, 1V in volgende 5 
steken, 1L, sla steek over, 1V in volgende 2 steken ) 8 keer. 1V in laatste steek. Keer werk. 



[ 114V / 24 keer een 1L-ruimte ] 

 

Toer 7 (AK) : 1L, 1V in eerste steek, ( 1V in volgende 2 steken, 1L, 1V in volgende 5 steken, 1L, 1V in 
volgende 5 steken, 1L, 1V in volgende 2 steken ) 8 keer. 1V in laatse steek – haal Kleur E op door de 
twee lussen op de naald van laatste steek om van kleur te wisselen. Laat Kleur D voor nu hangen. 
Keer werk. 

[ 114V / 24 keer een 1L-ruimte ] 

 

In de volgende Toeren gaan we ST haken, denk er aan dat een ST wordt gehaakt in een lege steek in 
de toer eronder van dezelfde kleur. Je werk het stokje over de 1l-ruimtes heen en altijd aan de 
voorkant van het werk. 

 

Toer 8 (GK) : Met Kleur E, 1L, 1V in eerste steek, ( 1V in volgende 2 steken, 1ST, 1V in volgende 3 
steken, 2L, sla 2 steken over, 1ST, 2L, sla 2 steken over, 1V in volgende 3 steken, 1ST, 1V in volgende 
2 steken ) 8 keer. 1V in laatste steek. Keer werk. 

[ 82V / 24ST / 16 keer een 2L-ruimte ] 



 

Toer 9 (AK) : 1L, 1V in eerste steek, ( 1V in volgende 6 steken, 2L, 1V in volgende steek, 2L, 1V in 
volgende 6 steken ) 8 keer. 1V in laatste steek – haal Kleur D op door de twee lussen op de naald van 
laatste steek om kleur te wisselen. Laat Kleur E voor nu even hangen. Keer werk. 

[ 106V / 16 keer een 2L-ruimte ] 

Toer 10 (GK) : Met Kleur D, 1L, 1V in eerste steek, ( 1V in volgende 2 steken, 1L, sla steek over, 1V in 
volgende 2 steken, 1L, sla steek over, 2ST, 1L, sla steek over, 2ST, 1L, sla steek over, 1V in volgende 2 
steken, 1L, sla steek over, 1V in volgende 2 steken ) 8 keer. 1V in laatste steek. Keer werk. 

[ 66V / 32ST / 40 keer een 1L-ruimte ] 

 



Toer 11 (AK) : 1L, 1V in eerste steek, ( 1V in volgende 2 steken, 1L, 1V in volgende 2 steken, 1L, 1V in 
volgende 2 steken, 1L, 1V in volgende 2 steken, 1L, 1V in volgende 2 steken, 1L, 1V in volgende 2 
steken ) 8 keer. 1V in laatste steek – haal Kleur E door 2 lussen op naald van laatste steek om kleur te 
wisselen. Laat Kleur D voor nu hangen. Keer werk. 

[ 98V / 40 keer een 1L-ruimte ] 

Toer 12 (GK) : Neem Kleur E, 1L, 1V in eerste steek, ( 2L, sla 2 steken over, 1ST, 1V in volgende 2 
steken, 1ST, 1V in volgende 2 steken, 1ST, 1V in volgende 2 steken, 1ST, 1V in volgende 2 steken, 1ST, 
2L, sla 2 steken over ) 8 keer. 1V in laatste steek. Keer werk. 

[ 66V / 40ST / 2 keer een 2L-ruimte en 7 keer een 4L-ruimte ] 

 

 

Toer 13 (AK) : 1L, 1V in eerste steek, ( 2L, 1V in volgende 13 steken, 2L ) 8 keer. 1V in laatste steek – 
haal Kleur D door twee lussen op naald van laatste steek om kleur te wisselen. Laat Kleur E voor nu 
even hangen. Keer werk. 

[ 106V / 2 keer een 2L-ruimte en 7 keer een 4L-ruimte ] 

 

 

Toer 14 (GK) : Neem Kleur D, 1L, 1V in eerste steek, ( 2ST, 1V in volgende 3 steken, 1L, sla steek over, 
1V in volgende 5 steken, 1L, sla steek over, 1V in volgende 3 steken, 2ST ) 8 keer. 1V in laatste steek. 
Keer werk. 

[ 90V / 32ST / 16 keer een 1L-ruimte ] 



 

Toer 15 (AK) : 1L, 1V in eerste steek, ( 1V in volgende 5 steken, 1L, 1V in volgende 5 steken, 1L, 1V in 
volgende 5 steken ) 8 keer. 1V in laatste steek – haal kleur E op door twee lussen op naald van laatste 
steek om kleur te wisselen. Laat Kleur D voor nu even hangen. Keer werk. 

[ 122V / 16 keer een 1L-ruimte ] 

Toer 16 (GK) : Neem Kleur E, 1L, 1V in eerste steek, ( 1V in volgende 2 steken, 3L, sla 3 steken over, 
1ST, 5L, sla 5 steken over, 1ST, 3L, sla 3 steken over, 1V in volgende 2 steken ) 8 keer. 1V in laatste 
steek. Keer werk. 

[ 34V / 16ST / 16 keer een 3L-ruimte en and 8 keer een 5L-ruimte ] 

 

 



Toer 17 (AK) : 1L, 1V in eerste steek, ( 1V in volgende 2 steken, 3L, 1V in volgende steek, 5L, 1V in 
volgende steek, 3L, 1V in volgende 2 steken ) 8 keer. 1V in laatste steek – haal Kleur D op door twee 
lussen op naald van laatste steek om kleur te wisselen. Laat Kleur E voor nu even hangen. Keer werk. 

[ 50V /16 keer een 3L-ruimte en and 8 keer een 5L-ruimte ] 

Toer 18 (GK) : Neem Kleur D, 1L, 1V in eerste steek, ( 1V in volgende 2 steken, 3ST, 1L, sla steek over, 
5ST, 1L, sla steek over, 3ST, 1V in volgende 2 steken ) 8 keer. 1V in laatste steek. Keer werk. 

[ 34V / 88ST / 16 keer een 1L-ruimte ] 

 

 

 

Toer 19 (AK) : 1L, 1V in eerste steek, ( 1V in volgende 5 steken, 1L, 1V in volgende 5 steken, 1L, 1V in 
volgende 5 steken ) 8 keer. 1V in laatste steek – haal Kleur E op door twee lussen op naald van laatste 
steek om van kleur te wisselen. Laat Kleur D voor nu even hangen. Keer werk. 

[ 122V / 16 keer een 1L-ruimte ] 

Toer 20 (GK) :  Neem Kleur E, 1L, 1V in eerste steek, ( 2L, sla 2 steken over, 1V in volgende 3 steken, 
1ST, 1V in volgende 5 steken, 1ST, 1V in volgende 3 steken, 2L, sla 2 steken over ) 8 keer. 1V in laatste 
steek. Keer werk. 

[ 90V / 16ST / 2 keer een 2L-ruimte en 7 keer een 4L-ruimte ] 



 

Toer 21 (AK) : 1L, 1V in eerste steek, ( 2L, 1V in volgende 13 steken, 2L ) 8 keer. 1V in laatste steek – 
haal Kleur D op door twee lussen op naald van laatste steek om kleur te wisselen, laat kleur E voor nu 
even hangen. Keer werk. 

[ 106V / 2 keer een 2L-ruimte en 7 keer een 4L-ruimte ] 

Toer 22 (GK) : Neem Kleur D, 1L, 1V in eerste steek, ( 2ST, 1L, sla steek over, 1V in volgende 2 steken, 
1L, sla steek over, 1V in volgende 2 steken, 1L, sla steek over, 1V in volgende 2 steken, 1L, sla steek 
over, 1V in volgende 2 steken, 1L, sla steek over, 2ST ) 8 keer. 1V in laatste steek. Keer werk. 

[ 66V / 32ST / 40 keer een 1L-ruimte ] 

 



Toer 23 (AK) : 1L, 1V in eerste steek, ( 1V in volgende 2 steken, 1L, 1V in volgende 2 steken, 1L, 1V in 
volgende 2 steken, 1L, 1V in volgende 2 steken, 1L, 1V in volgende 2 steken, 1L, 1V in volgende 2 
steken ) 8 keer. 1V in laatste steek – haal Kleur E op door twee lussen op naald van laatste steek om 
kleur te wisselen, laat Kleur D voor nu even hangen. Keer werk. 

[ 98V / 40 keer een 1L-ruimte ] 

Toer 24 (GK) : Neem Kleur E, 1L, 1V in eerste steek, ( 1V in volgende 2 steken, 1ST, 1V in volgende 2 
steken, 1ST, 2L, sla 2 steken voer, 1ST, 2L, sla 2 steken over, 1ST, 1V in volgende 2 steken, 1ST, 1V in 
volgende 2 steken ) 8 keer. 1V in laatste steek. Keer werk. 

[ 66V / 40ST / 16 keer een 2L-ruimte ] 

 

 

 

Toer 25 (AK) : 1L, 1V in eerste steek, ( 1V in volgende 6 steken, 2L, 1V in volgende steek, 2L, 1V in 
volgende 6 steken ) 8 keer. 1V in laatste steek – haal Kleur D op door 2 lussen op naald van laatste 
steek om van kleur te wisselen, laat Kleur E voor nu even hangen. Keer werk. 

[ 106V / 16 keer een 2L-ruimte ] 

 

 

Toer 26 (GK) : Neem Kleur D, 1L, 1V in eerste steek, ( 1V in volgende 2 steken, 1L, sla steek over, 1V 
in volgende 3 steken, 2ST, 1L, sla steek over, 2ST, 1V in volgende 3 steken, 1L, sla steek over, 1V in 
volgende 2 steken ) 8 keer. 1V in laatste steek. Keer werk. 

[ 82V / 32ST / 24 keer een 1L-ruimte ] 



 

Toer 27 (AK) 1L, 1V in eerste steek, ( 1V in volgende 2 steken, 1L, 1V in volgende 5 steken, 1L, 1V in 
volgende 5 steken, 1L, 1V in volgende 2 steken ) 8 keer. 1V in laatste steek – haal Kleur E op door 
twee lussen op naald van laatste steek om van kleur te wisselen. Hecht Kleur D af. Keer werk. 

[ 114V / 24 keer een 1L-ruimte ] 

Toer 28 (GK) : Neem Kleur E, 1L, 1V in eerste steek, ( 1V in volgende 2 steken, 1ST, 1V in volgende 5 
steken, 1ST, 1V in volgende 5 steken, 1ST, 1V in volgende 2 steken ) 8 keer. 1V in laatste steek. Keer 
werk. 

[ 114V / 24ST ] 

 

Toer 29 (AK) : 1L, 1V in iedere steek over hele Toer. Hecht Kleur E af.  

[ 138V ] 



Vanaf dit punt is het enkel een kwestie van diverse secties uit het patroon herhalen. Er zijn twee 
verschillende herhaal secties. De toeren tussen de mozaiek strepen, en de mozaiek streep. Hieronder 
beschrijf ik welke toeren u haakt voor welke sectie : 

 

 

 

Toeren tussen mozaiek strepen : 

 Herhaal Toer 3 

Herhaal Toer 2 

Herhaal Toer 3 

Herhaal Toer 2 

Herhaal Toer 3 

Toeren voor Mozaiek streep : 

Herhaal Toer 4 – 29 met de twee voorgeschreven kleuren. De eerste kleur die benoemd word is de 
kleur waarmee u de herhaling start. 

 

Hieronder heb ik beschreven welke kleuren worden gebruikt voor welke herhaal sectie, na de eerste 
mozaiek streep uit het patroon. Om het wat makkelijker te maken heb ik ze genummerd : 

Toeren tussen mozaiek strepen herhaling 1 : Kleur B – E – C – F – B 

Toeren Mozaiek streep herhaling 1 : Kleur G en F 

Toeren tussen mozaiek strepen herhaling 2 : Kleur B – G – C – H – B 

Toeren Mozaiek streep herhaling 2 : Kleur I en H 

Toeren tussen mozaiek strepen herhaling 3 : Kleur B – I – C – J – B 

Toeren Mozaiek streep herhaling 3: Kleur K en J 

Toeren tussen mozaiek stree herhaling 4 : Kleur B – K – C – M – B 

Toeren Mozaiek streep herhaling 4 : Kleur L en M 

Toeren tussen mozaiek streep herhaling 5 : Kleur B – L – C – P – B 

Toeren Mozaiek streep herhaling 5 : Kleur Q en P 

Toeren tussen mozaiek streep herhaling 6 : Kleur B – Q – C – N – B 

Toeren Mozaiek streep herhaling 6 : Kleur O en N 

Sluit de herhalingen als volgt af : 

Herhaal Toer 3 met Kleur A 



 Toer 2 met kleur O 

Toer 3 met Kleur A 

Werk alle losse draadjes weg. 

De Rand: 

De Rand is een simpele combinatie van Toer 2 en 3, ik heb dan ook geen totalen aan steken 
opgeschreven omdat het aantal steken niet zoveel uitmaakt en de rand zo ook gebruikt kan worden 
op grotere versies van het patroon. 

Met Kleur C en haaknaald 3,5mm, hecht Kleur aan in een willekeurige hoek van de deken. 

Start Ronde (GK) : Maak een V in iedere steek over alle vier de zijdes Op de lange zijdes maakt u 
steken netjes verdeeld tussen de gehaakte Toeren van het patroon. In de hoeken van de deken haakt 
u 3V om te keren naar een andere zijde. Het totaal aantal steken is niet zo belangrijk zolang u maar 
een even aantal per zijde heeft. Wanneer u helemaal rond bent en de eerst gehaakte steek weer 
bereikt, haakt u hier een HV in om te Ronde te verbinden. Hecht draad af. 

Ronde 1 (GK) : Met Kleur A, begin in middelste steek van een 3steken-hoek. 2L ( eerste HST ), maak 
nog 2HST in dezelfde steek, ( Herhaal Toer 3 over gehele zijde tot volgende middelste steek van 
3steken-hoek, 3HST in volgende steek ) 3 keer. Herhaal Toer 3 over volgende zijde tot eerst 
gemaakte steek. Maak een HV in tweede L om Ronde te verbinden. Hecht draad af. 

In de volgende Ronde maakt u de Toer met vier verschillende kleuren welke u kiest uit de 
overgebleven resten van het mozaiekpatroon. Voor elke 3 steken die een nieuwe hoek vormen, hecht 
u de huidige kleur af en wisselt u naar de volgende kleur. Welke kleuren u kiest is geheel aan u. 

Ronde 2 (GK) : Met eerst gekozen kleur Garen, begin in middelste steek van een 3steken-hoek, 3L ( 
eerste ST ), 2ST in dezelfde steek, Herhaal Toer 2 over gehele zijde tot middelste steek van 3steken-
hoek – wissel van kleur, ( 3ST in volgende steek, Herhaal Toer 2 over zijde tot middelste steek van 
volgende 3steken-hoek – wissel van kleur ) 3 keer. Maak een HV in derde L om Ronde te verbinden. 
Hecht draad af. 

Ronde 3 (GK) : Met Garen C, herhaal Ronde 1. 

Ronde 4 (GK) : Met vier verschillende kleuren naar eigen keuze, herhaal Ronde 2. 

Ronde 5 (GK) : Met Garen A, herhaal Ronde 1. 

Werk alle draadjes weg en block het project voor een mooi resultaat. 

 

 

 

 

 

 

 



Grote dank voor mijn proeflezer  :   

Mam – www.instagram.com/dutchsilence  

 

Ontworpen door:  the guy with the hook – 2019 

                         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 en de rechten zijn eigendom van mij. Daarom het verzoek dit patroon niet te kopieren, 
delen of er misbruik van te maken. In welke manier dan ook, of dit nu op social media, geheime 
groepen, Whatsapp of Telegram apps is, dit is strikt verboden. Als er misbruik wordt waargenomen 
zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen. 

Omdat dit een gratis patroon is, verzoek ik vriendelijk eerst contact met mij op te nemen als u dit 
patroon voor commerciele doeleinden wil gaan gebruiken.  

Het is toegestaan afgemaakte projecten met dit patroon te verkopen voor eigen doeleinden. Ik zou 
het leuk vinden als u mij als ontwerper tagt of een verwijzing maakt wanneer u uw werk in wording of 
afgemaakt laat zien op publieke kanalen. Gebruik alstublieft de #shojicrochetpattern op social media 
om de resultaten van dit patroon slechts onder één simpele zoekterm te verenigen.  

Als laatste, hartelijk dank voor het maken van dit patroon. Er is een hoop tijd, energie en creativiteit 
in dit stukje kunst gestoken en iedere nieuwe versie die uit dit patroon voortkomt maakt het dit 
allemaal waard.  

 

Mark a.k.a. the guy with the hook 
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