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Dol op haken en wol? Dan houd je 
vast wel eens restjes garen over. 
Wegdoen is zonde. Maak er liever 
iets van waar jij of een ander iets 
aan hebt. 

Met dit patroon haak je een 
deken, shawl of kussenhoes.  
Makkelijk en leuk om te 
spelen met de verschillende 
kleuren en garens. Voor de 
beginnende haakster of de 
echte pro!

sicksack       blanket
- Scandinavian crochet -

leftover

yarn

Meer haken? op handwerkjuffie.com vind je 
nog veel meer patronen voor handwerken.

On Handwerkjuffie.com you will 
find many more crochetpatterns.

nL/Uk/US

Wat heB Je noDig
• Haaknaald passend bij je garen
• Restjes acryl, katoen en wol 
• Schaar
• Haakplezier ;-)

What Do yoU neeD
• Crochet hook that matches your yarn
• Scraps of acrylic, cotton and wool
• Scissors
• Crochet fun ;-)

Love crochet and wool? 
Then you probably have 
leftovers of yarn. Discarding is 
a waste. Rather make something 
that benefits you or someone else.

Crochet a blanket, shawl or cushion
cover with this pattern. Easy and fun 
to play with the variation of colors and 
threads. For beginners or the real pro!
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sicksack deken
- Scandinavisch Haken -

Of je nu een haakster of breister bent.... 
iedereen herkent dit. Aan het eind van 
een project houd je nog garen over. 
Soms veel, soms weinig. 
Maar wat doe je er mee?

Je bewaart het in een doos of in de kast 
totdat de bolletjes garen eruit rollen. 

Weg doen? Nee, zeker niet.

Je kan er mee te borduren. Of om te 
verwerken in iets nieuws. Maar wat? 
Met dit haakpatroon kan je je garen 
een nieuw leven geven. 

SICKSACK is de basis voor het maken van 
een shawl of deken. Van restjes wol en 
katoen. Zo lang en zo breed als jij het wilt. 

Maak hem in één keer, of haak aan wan-
neer je weer nieuwe restjes verzameld 
hebt. Omdat het smalle banen zijn, zie je 
snel resultaat. Leuk toch? En met zoveel 
kleuren haken maakt je blij!

Wees creatief met kleur en selecteer 
jouw favoriete tinten bij elkaar. 
En gebruik gewoon alle diktes en soorten 
door elkaar heen. Met twee kleuren 
tegelijkertijd, verloopgaren of... 
toch met nieuwe bollen. 

Veel haakplezier!

Stéphanie Brouwer-Haytink
Handwerkjuffie.nl
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Stéphanie

Scandinavian crochet: SickSack blanket.

Whether you love to crochet or knit .... 
everyone recognizes this. 
At the end of a project you still have some 
yarn left over. Sometimes a lot, sometimes 
a little. But what do you do with it?

You keep it in a box or in the cupboard 
until the balls of yarn roll out.

Throw it away? No definitely not.

You can for example embroider with it. 
Or use it into something new. But what?
With this crochet pattern you can give your 
leftover yarn a new life.

SICKSACK is the basis for making a shawl or 
blanket. From scraps of wool and cotton. 
As long and as wide as you want it.

Make it in one go, or hook up when you 
have collected new leftovers. Because they 
are narrow lanes, you see results quickly. 
Nice, isn’t it? And crocheting with so many 
colors makes you happy!

Get creative and select your favorite colors 
together. And just mix all thicknesses and 
types. With two colors at the same time, 
gradient yarn or... with new yarn.

Have fun crocheting!
Start



4 5

CroChet pattern USa (Uk)
See also the crochet diagram.

Start. Crochet a chain of 29. Turn.

roW 1 (see photos page 4).
The first side of the zigzag.
Work 3 dc (tc) * tog (* Ch 3 (= 1 dc (tc)),
1st dc (tc) in 5th loop of the row, 1 dc (tc)). 
Work 10x 1 dc (tc) in each stitch.

The middle.
Work 2 dc (tc) in the next stitch, ch 1 
and skip 1 stitch, 2 dc (tc) in next stitch.

The last side of the zigzag.
Work 10x 1dc (tc) in each stitch,
3 dc (tc) tog in last 3 stitches. Turn.

roW 2. 
Repeat row 1. Work the row in the 
back loop of the stitches. 

(Middle: Crochet 2 dc (tc) around chain 
previous row, ch1, 2 dc (tc) around same 
opening).

neDerLanDS haakpatroon
Zie ook het haakschema.

Start. Haak een ketting van 29l. Keer.

toer 1 (zie foto’s pagina 4). 
De eerste zijde van de zigzag.
Haak 3st* samen (*Haak 3l (=1e st), 
1st in 5e lus van de naald, 1st). Haak 10x 
1st in iedere steek. 

Het midden. 
Haak 2st in de volgende steek, 
1l en sla 1 steek over, 2st in de volgende 
steek.

De laatste zijde van de zigzag.
Haak 10x 1st in iedere steek, 
3st samen in laatste 3 steken. Keer.

5

toer 2 Herhaal toer 1. 
Haak de toer in de achterste lus. 
(Midden: Haak 2st om de de losse uit 
vorige toer, 1l, 2st om dezelfde opening).

toer 3 - ... Herhaal toer 2 
tot gewenste lengte. 

Meerdere banen? 
Start zoals beschreven met de nieuwe 

strook. Haak 1hv aan het begin en 
eind van de aangrenzende toer om 

de stroken aan elkaar te maken. 

Deel jij jouw ‘SiCkSaCk’ 
op Facebook of instagram?  
#sicksackdeken #restjesdeken 
#handwerkjuffie

roW 3 - ... 
Repeat row 2 to desired length.

Multiple strips?
Start as described with the new strip. 

Work 1 sl st at begin and the end 
of the row to join the strips.

Do you share your 
“SiCkSaCk” on 
Facebook or 
instagram?
#sicksackblanket 
#leftoveryarn 
#handwerkjuffie
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Ik ben geen trendvolger. Liever maak ik 
iets met een verhaal. Met een mengeling 
van vroeger en vrolijkheid. Graag deel 
ik mijn kennis om je te inspireren. 

Handwerken is voor mij de fijnste 
manier om tot rust te komen. 
Even nergens anders aan denken. 
Ik leerde als kind al breien, haken 
en naaien van mijn oma en moeder. 
Handwerken is sindsdien als een rode 
draad door mijn leven geweven. 

Verder ben ik dol op wol, de natuur en 
reizen. Dat zie je terug in mijn ontwerpen. 
Scandinavisch Haken... helemaal in de stijl 
van het Hoge Noorden.  

Ik ontwerp functionele handwerk-
patronen in Scandinavisch design. 
Haakpatronen waarmee je je even 
in Scandinavië waant. Op het oog 
eenvoudige, basic patronen door kleur 
en structuur, tijdloos met net een beetje 
meer. Ontwerpen voor jong en oud, 
beginnend of de echte pro. 

I am not a trend follower. I prefer to create 
with a story. With a mixture of the past and 
joy. I would like to share my knowledge to 
inspire you.

For me, needlework is the best way to relax. 
Not thinking of anything else. As a child I 
learned from my grandmother and mother 
to knit, crochet and sew. Needlework has 
been a red thread through my life ever 
since.

I adore wool, nature and travel. You can see 
that in my designs. Scandinavian Crochet 
... completely in the style of the Nordic 
countries.

I design functional craft patterns in 
Scandinavian design. Crochet patterns with 
which you imagine yourself in Scandinavia. 
At first sight simple, basic patterns through 
color and structure, timeless with just a 
little bit more. Designs for young and old, 
starters or the real pro’s.
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