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Voorwoord 
Dag sjaalfan,

Sjaaltjes zijn weer helemaal hot & happening! Dat is super-
leuk, want als er iets is wat veelzijdig is, dan is het wel een 

sjaal. 

Als eerste is er natuurlijk de dikke, warme sjaal die je in de 
herfst en de winter draagt. In mijn eerste boek Sjaals in de 
knoop en het daarop volgende Haar en sjaals in de knoop 
vind je tal van mogelijkheden om een sjaal om je hals te  
knopen. Maar die dikke wintersjaal is niet de sjaal waar ik het 
over wil hebben. Nu wil ik het hebben over de gebloemde, 
zwierige en satijnachtige sjaaltjes. Deze zijn ideaal om rond 
je hoofd of in je haren te knopen. Dacht je dat een sjaal en-
kel rond je hals, hoofd of haren kon? Dan vind je hier ook 
vijftien DIY’s om je outfit net dat tikkeltje meer te geven.  

Met een sjaal ben je nooit out of style!

Saar
Meer info over Saar Styling? 

www.saarstyling.be
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HFDST 1 _ HAARBANDJES

1/ het standaard bandje
Vierkante sjaal

PLOOI EEN VIERKANTE SJAAL TOT EEN LANGWERPIGE SJAAL.

Neem de sjaal en 
houd hem boven de 

haargrens.

Knoop de uiteinden 
achteraan.

X



Maak eerst een staart om de 
stapjes te vergemakkelijken en 
trek er dan het elastiekje uit.

•  TIP • 



HFDST 1 _ HAARBANDJES

5/ De knot
Rechthoekige sjaal

Doe de sjaal om je 
hals en houd de 

uiteinden voor je.
Leg een knoop. Leg nog een knoop.

Trek de knoop mooi.
Knoop de uiteinden 

achteraan.

X





HFDST 1 _ HAARBANDJES

11/ De gedraaide haarsjaal
Vierkante sjaal

PLOOI EEN VIERKANTE SJAAL TOT EEN LANGWERPIGE SJAAL.

Verdeel je haar in 
twee gelijke delen.

Leg de sjaal in je 
hals.

draai het sjaaltje 
op.

Draai de sjaal rond 
een eerste deel 

haar.

Til het stukje op.
Speld het stukje 
even vast boven-

aan je hoofd.

Doe 
hetzelfde langs de 
andere zijde, haal 

de speld weg en leg 
een knoopje.

X





HFDST 1 _ HAARBANDJES

13/ De dubbele twist
Rechthoekige sjaal

Doe de sjaal om 
je hals en leg een 

knoop boven aan de 
haargrens.

Draai één uiteinde 
op en stop het 

achteraan weg.

Neem het andere 
uiteinde en draai 

het op.

Stop het uiteinde 
achteraan weg.

X



Verstevig met een speldje 
zodat de uiteinden niet 
loskomen.

•  TIP • 



VEEL HEB JE NIET NODIG OM JE OUTFIT TE PIMPEN MET EEN 

SJAAL. HIERNAAST VIND JE DE BASISATTRIBUTEN. MISSCHIEN 

HEB JE SOMMIGE SPULLEN AL IN HUIS:

Basisuitrusting 

Standaard:  Vierkante sjaal, rechthoekige sjaal  
 en cirkelsjaal
 
Extra: horloge, halsketting, handtas
 teenslippers, riempje en een camera



camera

handtas

handtas

halsketting

horloge

teenslippers

riempje



HFDST 2_ PIMP JE OUTFIT

3/ de bohotop
Vierkante sjaal

X

Plooi een 
vierkante sjaal in 
een tip en houd de 

sjaal voor je.

knoop de uiteinden 
achteraan.





Houd de sjaal 
om je middel.

Kruis de uiteinden 
vooraan.

HFDST 2_ PIMP JE OUTFIT

7/ de pareorok
Rechthoekige sjaal 

X

Leg een knoopje 
achteraan.

neem een tip en 
Stop de tip boven-

aan weg.



Werk eventueel af 
met een riempje.

•  TIP • 



HFDST 2_ PIMP JE OUTFIT

13/ Het horloge
Rechthoekige sjaal + horloge

X

doe de bandjes van 
je horloge.

Bevestig het hor-
loge aan je sjaal.

leg een knoopje. verstop de
 uiteinden.

Draai de sjaal om 
je pols.



Ideaal met dunne, 
zijden sjaaltjes.

•  TIP • 



DE DONUTDOT, ZIE P. 44



DE DUBBELE KNOOP, ZIE P. 42
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