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Scoodie 

 

De lente komt dichterbij, maar de wind kan toch 

nog venijnig koud zijn. Het perfecte excuus om 

een leuke muts te haken, dus! Wil je een leuke 

muts die op de koop toe anders is dan andere 

mutsen, ga dan voor een scoodie. Helemaal niet 

moeilijk en helemaal hip.  

 

Een scoodie is een sjaal en kap in één. De sjaal 

drapeer je om je nek, of je laat hem los hangen. 

Je kunt achter op de kap ook knopen 

bevestigen, zodat je de sjaal vast kunt knopen. 

De kap kun je naar wens versieren met 

dierenoren.  

 

Hieronder vind je een patroon voor een 

eenvoudige scoodie, dat voornamelijk uit 

stokjes bestaat. Dat gaat lekker snel, en het 

resultaat is mooi egaal.  

 

Succes!  

 

 

 

Benodigdheden 

 Eén bol ‘Laura’ wol van Veritas (80% acryl en 20% wol, 250g, 450m) in jouw favoriete kleur. 

 Restjes wol om de oren van te maken: een donkere kleur voor de oren en een lichte kleur voor 

de oorrand.  

 Een haaknaald van 4 tot 8 millimeter. ‘Laura’ wol is geschikt voor een naalddikte van 5,5 tot 8 

millimeter, maar omdat ik geen grote gaten tussen de steken wilde, gebruikte ik een naald van 4 

millimeter. Gebruik je een dikkere naald, dan zal jouw scoodie iets langer en breder worden dan 

de mijne. Maar met een naald van 5 millimeter zou het geen groot verschil mogen geven.  

 2 knopen, als je de sjaal achter aan de kap wilt kunnen vastknopen.  
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Patroon 

Eerst haak je de sjaal. Wanneer die af is, knoop je hem af en knip je de draad door. Dan haak je in het 

midden van de sjaal de kap. Dat doe je door op een derde van de lengte van de sjaal een halve vaste 

te maken en vanaf daar de kap aan de sjaal te haken. Door gaandeweg steken te minderen in de kap, 

loopt die achteraan mooi af.  

 

 

 

Sjaal en kap 

Haak 243 lossen (153 centimeter). Wil je de sjaal graag langer, haak dan gewoon meer steken en zorg 

ervoor dat de 111 steken van de kap in het midden van de sjaal staan.  

1e - 13e toer  Haak 2 lossen (dit is het eerste stokje) en haak een stokje in elke steek. Knoop af 

en knip de draad door. (243) 

Wil je graag dat de sjaal breder word, haak dan naar keuze toeren bij. 

14e toer Haak een halve vaste in de 67e steek. Haak 2 lossen (dit is het eerste stokje) en 

haak 111 stokjes. 

15e - 19e toer Haak 2 lossen (dit is het eerste stokje) en haak 110 stokjes. 

20e toer Haak 2 lossen (dit is het eerste stokje). *Haak 7 stokjes en haak dan 2 stokjes 

samen.* Herhaal * 10 keer. Haak 11 stokjes. 

21e toer Haak 2 lossen (dit is het eerste stokje). *Haak 7 stokjes en haak dan 2 stokjes 

samen.* Herhaal * 10 keer. Haak 1 stokje. 

22e toer Haak 2 lossen (dit is het eerste stokje). *Haak 5 stokjes en haak dan 2 stokjes 

samen.* Herhaal * 11 keer. Haak 4 stokjes. 

23e toer Haak 2 lossen (dit is het eerste stokje). *Haak 15 stokjes en haak dan 2 stokjes 

samen.* Herhaal * 4 keer. Haak 2 stokjes.  

24e toer Haak 2 lossen (dit is het eerste stokje). *Haak 15 stokjes en haak dan 2 stokjes 

samen.* Herhaal * 3 keer. Haak 16 stokjes. 

25e toer Haak 2 lossen (dit is het eerste stokje). *Haak 15 stokjes en haak dan 2 stokjes 

samen.* Herhaal * 3 keer. Haak 12 stokjes. 

26e toer Haak 2 lossen (dit is het eerste stokje). Haak 60 stokjes. 
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Plooi de sjaal en kap dubbel en naai of haak de achterkant van de kap dicht net boven je laatste toer. 

De naad komt hier te zitten:  

 

 

Oren 

De oren maak je zo groot als je zelf wilt.  

1e toer Haak een ring: haak 2 lossen en 6 vasten in de eerste losse. Steek een veiligheidsspeld of 

andere marker in de zesde losse, zodat je weet dat dit het begin van elke toer is. 

2e toer Haak 2 vasten in elke steek. 

3e toer Haak *1 vaste in de eerste steek en 2 vasten in de volgende*. Herhaal * in het rond. 

4e toer Haak *1 vaste in de 2 eerste steken en 2 vasten in de derde steek*. Herhaal * in het rond. 

5e toer Haak *1 vaste in de 3 eerste steken en 2 vasten in de vierde steek*. Herhaal * in het rond. 
 

Maak zoveel toeren als je zelf wilt, volgens bovenstaande logica. Haak bij elke toer 1 extra vaste voor 

je 2 vasten in één steek haakt.  

Dichtmaken: 

Wissel van kleur (en laat een lang eind wol over om het oor vast te naaien aan de scoodie). Plooi de 

cirkel dubbel en haak beide kanten met vasten aan elkaar. Je kunt de halve rondes nu aan de scoodie 

naaien, op de plaats die jij het mooist vindt.  

 

Ik ben heel benieuwd naar jouw scoodie! Mail me het resultaat gerust door op 

haken@veerlegoossens.be, dan geef ik ze een plaatsje op mijn blog!  
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