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voorwoord

Dag creatieveling,

Door mijn passie voor mode startte ik in 2010 mijn eigen zaak 
Saar Styling. Hier deel ik mijn liefde voor kleur en stijl met mijn 
klanten en geef ik professioneel advies op maat. 

Zelf ben ik een ontzettende fan van sjaals als modeaccessoire. 
Een sjaal is voor mij hét fashion item dat je outfit nog 
completer en unieker maakt. na het grote succes van mijn 
eerste boek sjaals in de knoop verdiepte ik mij in het 
uitwerken van nieuwe sjaaltechnieken en heb ik ingespeeld op 
de haartrends van het jaar. Daarom vind je in dit boek ook een 
hoofdstuk over knopen in je haar. 

Veel knoopplezier

Groetjes 

Saar

Meer info over Saar Styling? www.saarstyling.be
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‘wees jezelf,, 
er zijn al 

genoeg anderen ’

             Saar



haar in de knoop

hoofdstuk 1/
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hoofdstuk 1/ basisuitrusting

Veel heb je niet nodig om knopen in je haar te leggen. 

Hiernaast vind je de basisattributen voor elke beginnende 
haarknoopster. Misschien heb je sommige spullen al in 
huis:

spiegel, borstels, steekkam, kam, haarelastiekjes, speldjes 
en een leuk haaraccessoire.
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01/ haar in de knoop
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haar knopen of vlechten is door de eeuwen heen altijd 

populair geweest. Deze haarstijl is een tijdlang minder 

geliefd geweest, maar de laatste jaren heeft haar knopen 

of invlechten weer aan populariteit gewonnen. 

Momenteel is het zelfs dé haartrend! Het is dus de 

hoogste tijd om je te gaan verdiepen in geknoopt haar. 

Zorg dat jij snel alle technieken onder de knie krijgt om 

trendy voor de dag te komen met een van de volgende 

creaties. 

Saar

hoofdstuk 1/ aan de slag
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01./\

05/ \05 \06/ \
05/ \

04/ \

03./\

02/ \

01/ haar in de knoop

Verdeel je haar in drie gelijke strengen. 
We noemen de strengen 1 - 2 - 3.

Maak een midden- of zijscheiding. Begin te vlechten: streng 1 over 
streng 2.

Streng 3 over streng 2. Streng 2 over streng 3. Herhaal deze beweging: streng 1 
over streng 2,… tot je aan het 
einde van je haar bent. 

de standaardvlecht



sjaals in de knoop

hoofdstuk 2/



01/ haar in de knoop

 60

Iedereen kent wel een sjaal. Het is ideaal om je 

hals warm te houden. Maar tegenwoordig is het een 

opvallend modeaccessoire geworden. Zo kan een 

sjaal een spatje kleur geven aan een streng uitziende 

of effen outfit. Een sjaal kan eveneens speels zijn en 

zorgen voor zachtheid en vrouwelijkheid. 

De verscheidenheid aan vormen, kleuren, patronen 

en materialen maakt sjaals veelzijdig en zorgt ervoor 

dat bij elke outfit een passende sjaal en knooptechniek 

te vinden zijn.

Veel knoopplezier!

Saar

hoofdstuk 2/ inleiding





01/ haar in de knoop

de skoebidoe
01/ aan de slag met vierkante sjaals

01./\

Hang de sjaal o
m en kruis de ui

teinden.

Hang de sjaal o
m en kruis de ui

teinden.

03/ \

Neem het onderste uit
einde en 

ga van onder naar boven
.

04./\

Steek het uiteinde door uw zelf-
gevormde lus.

02./\

Neem het bovenste uiteinde en 
vorm een lus aan de andere zijde.
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plooi een vierkante sjaal als een lang Werpige sjaal.
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Zorg dat de vier

lusjes Zichtbaar

Zijn


