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BEATE HILBIG werkte jarenlang als technisch laborant en in diverse commerciële functies toen ze in 1996 besloot haar
hart te volgen en aan de kunstacademie in Nürtingen te gaan studeren. Daarna werkte ze lange tijd als kunstenares,
ontwerpster en schrijfster. Ze vindt het prachtig om haar kennis van het handwerken, vooral het haken, breien en
borduren, op een kunstzinnige manier door te geven. In 2008 veranderde ze opnieuw van koers en sinds 2010 is ze
werkzaam als docente artistiek-technische vaardigheden.
BÉATRICE SIMON rolde als vertaalster van handwerkboeken en hartstochtelijk handwerkster bijna automatisch het vak
van ontwerpster in. Sinds 2007 houdt ze een blog bij – in het Frans en Duits – dat ze, ter nagedachtenis aan haar geliefde
tante Lilli, die haar leerde haken, ‘Lilli Croche’ noemde. Na omzwervingen in het buitenland woont ze sinds 2009 weer in
Bretagne, Frankrijk. Franstalig blog: lillicroche.workpress.com; Duitstalig blog: lillicroche2.workpress.com
EVELINE HETTY-BURKART werkt als freelanceredactrice en -schrijfster voor uitgevers van boeken en tijdschriften. Ze
is van alle (handwerk)markten thuis en weet met de meest uiteenlopende technieken prachtige patronen te ontwerpen.
Haken is haar favoriete techniek en ze combineert graag traditionele haaksteken met diverse materialen. Ze woont
samen met haar echtgenoot en zoon in de buurt van Hamburg.
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BESTE LEZERS,
Haken is hipper dan ooit tevoren! Haken is ook veelzijdiger dan je misschien denkt: je haakt
net zo makkelijk dichte, compacte pannenlappen als luchtige en zwierige kanten stola’s. Ook
kun je in alle maten haken, van het allerfijnste kantwerk tot dikke, trendy steken.
De hoeveelheid verschillende steken, technieken en patroonmogelijkheden zijn zelfs voor
‘haakveteranen’ bijna niet te bevatten en ook als ervaren haker of haakster kun je regelmatig
onbekende begrippen of methodes tegenkomen. Wie heeft er dan geen behoefte aan een
omvangrijk naslagwerk dat je in elke situatie verder helpt? Hier is het!
De basistechnieken worden stap voor stap uitgelegd voor wie nog nooit een haaknaald
vastgehouden heeft, maar ook wie veel ervaring heeft, komt genoeg nuttige tips en trucs
tegen. Spannende en bijzondere technieken zoals Tunisch haken, dubbel en
guimpehaken worden (opnieuw) uitgelegd, zodat ook hakers en haaksters met ervaring
voldoende uitgedaagd worden.
We hopen dat dit boek een vaste plaats in je haakbibliotheek krijgt en dat het een trouwe
bondgenoot zal zijn!

deel 1

Steken,
technieken
en motieven
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Of je nu een muts, een tas of een kledingstuk maakt, om van losse steken een
samenhangend geheel te maken, heb je wat basistechnieken nodig. Hoe begin
je een haakwerk, hoe haak je in toeren of rondes, hoe bevestig je een nieuwe
bol en hoe werk je de laatste steek af? Al deze onderwerpen worden in dit
hoofdstuk behandeld.

Haakwerk opzetten
Om een haakwerk te maken, moeten steken en patronen steeds in een basis van steken, lossen
of boogjes worden gehaakt. De meest gebruikte manier om te beginnen, is met een ketting van
lossen. In een patroon geldt de opzet niet als een toer of ronde. De eerste toer of ronde is wel
stevig met de opzet verbonden, aangezien hij anders gehaakt wordt dan alle volgende toeren
of rondes.

OPZET MET LOSSEN
Haak na de schuiflus zoveel lossen als in het patroon staat aangegeven en als voor het patroon en
de patroonherhaling nodig is. In de eerste toer of ronde steek je in deze lossen in, die samen een
ketting vormen.
De ketting van lossen moet altijd losjes worden gehaakt, zodat je moeiteloos in de lossen in kunt
steken, maar ook weer niet te los, want dan draait hij om zijn eigen as. De kant van de lossen met
de lussen, die een V vormen, is de bovenkant. Alle V-vormen moeten aan deze kant liggen. De
achterkant van de ketting van lossen bestaat uit een rij van kleine ribbels of bultjes.
Voor de opzet liggen de lossen van de opzetketting praktisch
haaks op de patroonsteken en meestal zijn de lossen minder
lang als de steken van het haakwerk breed zijn. Als de ketting
van lossen te vast gehaakt wordt, dan zal het in toeren gehaakte
aan de onderkant gaan trekken. Voor een mooie, plat liggende
opzet moet de opzetketting losjes gehaakt worden: maak
langere lossen of gebruik voor de opzet een haaknaald die
0,5 tot 1 mm dikker is.

achterste lus
van de steek

dwarsdraadje

voorste lus
van de steek

LOSSEN TELLEN

Om te controleren of je het correcte aantal steken voor een
deel of motief hebt gehaakt of om bij beginlossen (> blz. 41) de
eerste steek in de juiste losse te haken, is het belangrijk om te
weten hoe je de lossen moet tellen. Je begint daarvoor altijd
bij de laatst gehaakte steek, direct onder de haaknaald, en
telt terug tot de schuiflus.
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Het AANTAL
LOSSEN voor de opzet
moet overeenkomen met
het aantal steken dat nodig
is VOOR HET PATROON.
Bij brede projecten houd je
makkelijk overzicht als je
in elke 10e of 20e losse een
STEEKMARKEERDER of
een gekleurd stukje draad
vastmaakt.
Het is handig om een
wat langere KETTING VAN
LOSSEN te haken dan je
voor het patroon nodig hebt.
De eerste lossen, die je na de
opzet niet meer nodig hebt,
kun je dan uithalen. Knip
hiervoor de schuifknoop
af en haal de lossen uit tot
aan de laatste steek van de
eerste toer.

Hoe LOSSEN
gehaakt worden, staat
beschreven op blz. 64.
Om bij de opzet
gegarandeerd het JUISTE
AANTAL LOSSEN te haken,
kun je ook met TWEE
BOLLEN beginnen. Met de
ene bol haak je de ketting
van lossen en met de andere
haak je hierin de eerste toer
of ronde. Heb je te weinig
lossen, dan haak je er een
aantal bij en heb je er te veel,
dan haal je ze uit. Begin voor
deze methode de eerste toer
niet naast de werklus maar
aan het andere uiteinde (bij
de schuiflus) van de ketting.

02-08-16 16:16
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Hoe je rondom een
ketting van lossen kunt
haken, staat beschreven
op blz. 47.

Afhankelijk van het
gebruikte garen en de haak
naald kan het zijn dat er na
het doorhalen van de draad
een groter GAT ontstaat
onder de achterste lus. Je
kunt dit ongedaan maken
door aan beide uiteinden van
de ketting van lossen
te trekken.
Kijk vast vooruit en
laat voor de schuiflus EEN
LANG DRAADEIND hangen om daarmee eventueel
ontbrekende lossen erbij te
haken. Als dat niet nodig
blijkt te zijn, kun je het lange
draadeind later ook gebrui
ken om het haakwerk mee
in elkaar te naaien.
Voor een NETTE
OPZETRAND is het
belangrijk om steeds
OP DEZELFDE PLEK in
de lossen in te steken,
bijvoorbeeld altijd in de
achterste lus.

IN LOSSEN HAKEN

Er zijn vier verschillende manieren om in de opzetlossen in te steken, bij het haken van de eerste toer.
Onder de achterste lus van de losse
Steek voor de steken van de
eerste toer alleen onder de
achterste lussen van de
lossen. Als de ketting van
lossen op zijn zij ligt, met de
V aan de voorkant, is dit de
bovenste lus.
De onderkant ziet er verdraaid
of gevlochten uit.

Onder de achterste lus en het dwarsdraadje van de losse
Als je onder de achterste lus
en het dwarsdraadje van de
losse insteekt, ontstaat er een
compactere opzetrand dan
wanneer je alleen in de
achterste lus insteekt, doordat
er dieper ingestoken wordt.
Als je de ketting van lossen
vanaf de bovenkant bekijkt,
zijn het de twee bovenste
lussen.

De rand ziet er iets verdraaid
uit.

Onder de voorste en achterste lus van de losse
Je kunt bij de ketting van
lossen, net als bij alle andere
basissteken, ook onder de
voorste en achterste lus
insteken. Deze opzet wordt
ook zeer stabiel, maar de
methode vergt enige
oefening.
Aan de onderkant zijn de
dwarsdraadjes nog te zien.

Deze METHODE
om in de opzetketting van
lossen te haken is heel
geschikt als je LATER
vanuit de opzetrand
VERDER WILT HAKEN,
omdat beide lussen van
de lossen leeg blijven.

Onder het dwarsdraadje
Voor deze opzet wordt de
ketting van lossen omge
keerd, zodat de onderkant
met de kleine richels of
bultjes boven ligt en de
V-vormige lussen onder. Er
wordt steeds onder de richels
van de lossen ingestoken.
Er ontstaat en zeer nette
opzetrand.
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OPZET MET BASISSTEKEN
Deze manier van opzetten heeft als groot voordeel dat hij in vergelijking met een opzet met
lossen zeer elastisch is. Er worden basissteken met behulp van opzetsteken opgezet: voor de
eigenlijke steek wordt als basis een losse gehaakt.
Het aantal opzetsteken komt overeen met het aantal basissteken dat je voor het patroon
nodig hebt. Met deze techniek haak je in één keer de opzet en de eerste toer.

Opzetsteken zijn
ook handig als je aan
de zijkant MEERDERE
STEKEN MOET MEER
DEREN (> blz. 92).

MET HALVE VASTEN

1 Haak 2 lossen, steek de haaknaald in de tweede losse vanaf
de haaknaald en haal de draad door. De zo ontstane lus stelt de
losse als basis van de eigenlijke steek voor.
2

Neem de draad weer op en haal hem door beide lussen.

3 Steek onder de buitenste lus links in en haal de draad door.
Neem de draad weer op en haal hem door beide lussen op de
haaknaald.

Herhaal stap 3 tot je het
gewenste aantal steken
hebt opgezet.

MET VASTEN
Het kan handig zijn
om na stap 2 de LOSSE die
onder de haaknaald ligt met
je duim te MARKEREN. Zo
is het duidelijk waar in stap 4
moet worden ingestoken.

1 Haak 2 lossen, steek de haaknaald in de tweede losse vanaf
de haaknaald en haal de draad door.
2 Neem de draad op en haal hem door de eerste lus op de
haaknaald. Je hebt nu de losse als basis voor de vaste gehaakt.
3 Neem de draad weer op en haak beide lussen op de haak
naald samen af. De eerste vaste is klaar.

De EERSTE STEEK
is hier door 1 LOSSE ver
vangen. Vergeet niet om in
de tweede toer ook in deze
losse te haken!

4

Steek voor de basis van de volgende vaste in de uiterst links
liggende tweede lus van boven (= losse) en haal de draad door.
Herhaal de stappen 2-4 totdat je het benodigde aantal steken
hebt opgezet.
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MET HALVE STOKJES

De eerste STEEK
is hier vervangen door
LOSSEN. Vergeet niet om
in de tweede toer ook in
deze lossen te haken!

1 Haak 3 lossen, maak 1 omslag om de haaknaald, steek in de
derde losse vanaf de haaknaald en haal de draad door.
2 Neem de draad op en haal hem door de eerste lus op de
haaknaald. Je hebt nu de losse als basis voor het halve stokje
gehaakt.
3 Neem de draad weer op en haal hem door alle 3 lussen
samen. Het eerste halve stokje is klaar.

Het kan handig zijn
om na stap 2 de LOSSE die
onder de haaknaald ligt
met je duim te MARKEREN.
Zo is het duidelijk waar in
stap 4 resp. 5 moet worden
ingestoken.

4

Maak voor het volgende halve stokje 1 omslag om de haak
naald en steek in de uiterst links liggende tweede lus van
boven (= losse). Haal de draad door.
Herhaal de stappen 2-4 totdat je het benodigde aantal steken
hebt opgezet.

MET STOKJES

Deze opzet kun je
NAAR GELANG HET
PATROON ook met dubbele
stokjes, driedubbele stokjes
of andere steken haken.
Haak het benodigde aantal
BEGINLOSSEN (> blz. 41)
plus 1 losse.
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1 Haak 4 lossen, maak 1 omslag om de haak
naald, steek in de vierde losse vanaf de haak
naald en haal de draad door.

4

2 Neem de draad op en haal hem door de eer
ste lus op de haaknaald. Je hebt nu de
losse als basis voor het stokje gehaakt.

5 Maak voor het volgende stokje 1 omslag
om de haaknaald en steek in de uiterst links
liggende tweede lus van boven (= losse).
Haal de draad door.

3 Neem de draad weer op en haal hem
door de eerste 2 lussen.

Neem de draad voor de derde keer op en
haal hem door beide overgebleven lussen.
Het eerste stokje is klaar.

Herhaal de stappen 2-5 totdat je het
benodigde aantal steken hebt opgezet.
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OPZET MET PICOTS
Picots dienen vaak als decoratieve afwerking van randen en boorden, maar ze kunnen ook heel
goed langs de opzetrand worden gemaakt. Eerst haak je een ketting van lossen met andere
steken, die samen een picot vormen. In de eerste toer of ronde van het haakwerk wordt dan in
de steken van het ontstane patroon ingestoken.

PICOTS VAN LOSSEN EN 1 HALVE VASTE

1 Haak 3 lossen en steek bij
de derde losse vanaf de haak
naald alleen in de achterste
lus.

2 Haal de draad als bij een
halve vaste door de losse en
de lus op de haaknaald.

39

De VARIATIE
MOGELIJKHEDEN voor
deze techniek zijn eindeloos.
Zo kun je bijvoorbeeld de
INSTEEKPLEK voor de
halve vaste of de vaste ver
anderen en niet onder de
achterste lus van de losse
insteken, maar onder beide
lussen, zodat de opzet er heel
anders uitziet (> blz. 36).

3 Herhaal de stappen 1
en 2 totdat de opzetrand de
gewenste lengte heeft.

PICOTS VAN LOSSEN EN 1 VASTE
Je kunt aansluitend
op de PICOTRANDEN op
verschillende manieren
verder haken (> blz. 40).

1 Haak 3 lossen en steek bij
de derde losse vanaf de haak
naald alleen in de achterste
lus.

2 Haal de draad door en
haak een vaste.

3 Herhaal de stappen 1
en 2 totdat de opzetrand de
gewenste lengte heeft.

PICOTS VAN LOSSEN EN 1 STOKJE

1 Haak 3 lossen, maak
1 omslag om de haaknaald
en steek bij de derde losse
vanaf de haaknaald alleen
in de achterste lus.
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2 Haak zoals gebruikelijk
een stokje tot het eind.

3 Herhaal de stappen 1
en 2 totdat de opzetrand de
gewenste lengte heeft.
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Sjaal in twee
kleuren
MOEILIJKHEIDSGRAAD

AFMETINGEN:
2,40 m x 25 cm

Nodig:
- 5 x 50 g Lang Yarns Merino 120 (50 g = ca. 20 m), 100 % scheerwol
(merino fine superwash), kleur 0086 rood
- 5 x 50 g Lang Yarns Merino 120 (50 g = ca. 20 m), 100 % scheerwol
(merino fine superwash), kleur 0109 taupe
- haaknaald nr. 4,5
- maasnaald
- schaar
Gebruikte steken:
- lossen
- vasten
- zigzagstrepen (blz. 306)
- kreeftensteek (blz. 159)
Proeflap:
10 cm x 10 cm = 14 vasten en 20 rijen
Motieven:
- Fantasievasten zigzagstrepen: aantal steken deelbaar door 3 + 1 + 1
beginlussen. Haak toeren volgens het telpatroon.
Wissel van kleur volgens het telpatroon.
- Veelvoud van 3 + 2 vasten.

WERKWIJZE:

!
TIP
Het wisselen van kleuren
Steek bij de laatste vaste
van de rij de haaknaald in de
lussen op die vaste, haal de
draad erdoor, maak een omslag met de 2 draden (kleur
1 en 2) en haal ze door de lus.
Haak nu verder met de juiste
kleur volgens het motief.

-

Haak een ketting van 35 lossen in kleur 1 (rood).
Keer het werk.
Haak 1 losse.
Haak 35 vasten op de ketting (11 x 3 = 33 + 2 vasten).
Keer het werk.
Haak 1 losse en 35 vasten op de vasten.
Knoop kleur 2 (taupe) aan.
Keer het werk.
Haak 1 losse.
Start de fantasievasten (2 rijen kleur 1 en 2 rijen kleur 2).
Herhaal deze 4 rijen tot een totale lengte van 2m40.

AFWERKING:

- Haak over de laatste en over de opzetrij een rij kreeftensteek.
- Stop alle draden in.
- Knip de losse draden weg.
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Havannahoed
MOEILIJKHEIDSGRAAD

MAAT:
1 maat

Nodig:
- 4 x 50 g Katia Linen (50 g = ca. 112 m), 53 % katoen, 47 % linnen, kleur 7
beige
- 1 x 50 g Katia Linen, kleur 5 donkerblauw
- haaknaald nr. 4
- maasnaald
- schaar
- markeerder
Gebruikte steken:
- opzetten met een magische ring (blz. 46)
- lossen
- vasten
- halve vasten
- vasten alleen in de achterste lus gehaakt

Het hoedje wordt gehaakt met een dubbele draad.
Patroon:
Haak 1 vaste en 1 losse in een steek. Bij de volgende toer haak je de vaste
tussen 2 vasten op de plaats waar de losse zit.

WERKWIJZE:

Het hoedje moet redelijk stijf zijn. Gebruik dus een haaknaald die minstens één of
zelfs anderhalf nummer lager is dan aangegeven op het etiket van de katoen.
Duid het begin van elke toer aan met een draadje of een markeerder.
Haak met een dubbele draad. Zet op met een magische ring.
Toer 1:
- Haak met een dubbele draad in beige. Haak 10 vasten in de ring. Zet vast met
een halve vaste.
Toer 2:
- Haak 1 losse. *Haak 1 vaste en 1 losse in de volgende steek*. Herhaal van * tot *
(20 steken). Zet vast met een halve vaste.
Toer 3:
- Haak 1 losse. *Haak 1 keer 1 vaste en 1 losse in het gaatje (dus tussen twee
vasten, onder de losse steek). Haak 2 keer 1 vaste en 1 losse in het volgende
gaatje (= meerderen)*. Herhaal van * tot * (30 steken). Zet vast met een halve
vaste.
Toer 4:
- Haak 1 losse. *Haak 1 vaste en 1 losse in de 2 volgende gaatjes. Haak 2 keer
1 vaste en 1 losse in het volgende gaatje (= meerderen)*. Herhaal van * tot *
(40 steken). Zet vast met een halve vaste.
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Toer 5:
- Haak 1 losse. *Haak 1 vaste en 1 losse in de volgende 3 gaatjes. Haak 2 keer
1 vaste en 1 losse in het volgende gaatje (= meerderen)*. Herhaal van * tot *
(50 steken). Zet vast met een halve vaste.
Toer 6:
- Haak 1 toer vasten en lossen zonder te meerderen (50 steken). Zet vast met
een halve vaste.
Toer 7:
- Haak 1 losse. *Haak 1 vaste en 1 losse in de volgende 4 gaatjes. Haak 2 keer
1 vaste en 1 losse in het volgende gaatje (= meerderen).* Herhaal van * tot *
(60 steken). Zet vast met een halve vaste.
Toer 8:
- Haak 1 toer vasten en lossen zonder te meerderen (60 steken). Zet vast met
een halve vaste.
Toer 9:
- Haak 1 losse. *Haak 1 vaste en 1 losse in de volgende 5 gaatjes. Haak 2 keer
1 vaste en 1 losse in het volgende gaatje (= meerderen)*. Herhaal van * tot *
(70 steken). Zet vast met een halve vaste.
Toer 10:
- Haak 1 losse. Haak 1 toer vasten en lossen zonder te meerderen (70 steken).
Zet vast met een halve vaste.
Toer 11:
- Haak 1 losse. *Haak 1 vaste en 1 losse in de volgende 6 gaatjes. Haak 2 keer
1 vaste en 1 losse in het volgende gaatje (= meerderen)*. Herhaal van * tot *
(80 steken). Zet vast met een halve vaste.
Toer 12:
- Haak 1 losse. Haak 1 toer vasten en lossen zonder te meerderen (80 steken).
Zet vast met een halve vaste.
Toer 13:
- Haak 1 losse. *Haak 1 vaste en 1 losse in de volgende 7 gaatjes. Haak 2 keer
1 vaste en 1 losse in het volgende gaatje (= meerderen)*. Herhaal van * tot *
(90 steken). Zet vast met een halve vaste.
Toer 14:
- Haak 1 toer vasten en lossen zonder te meerderen (90 steken). Zet vast met
een halve vaste.
Toer 15-17:
- Haak verder in blauw. Haak 1 losse. Haak 1 vaste in elke steek (90 steken).
Zet telkens vast met een halve vaste.
Toer 18:
- Haak verder in beige. Haak 1 losse. Haak 1 vaste en 1 losse in de eerste steek.
Sla 1 steek over. *Haak 1 vaste en 1 losse in de volgende steek. Sla 1 steek over.*
Herhaal van * tot *. Zet vast met een halve vaste.
Toer 19:
- Haak 1 losse. *Haak 1 vaste en 1 losse in de volgende 4 gaatjes. Haak 2 keer
1 vaste en 1 losse in het volgende gaatje.* Herhaal van * tot * (108 steken).
Zet vast met een halve vaste.
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Toer 20-21:
- Haak 2 toeren vasten en lossen zonder te meerderen. Zet vast met een halve
vaste.
Toer 22:
- Haak 1 losse. *Haak 1 vaste en 1 losse in de volgende 5 gaatjes. Haak 2 keer
1 vaste en 1 losse in het volgende gaatje (= meerderen).* Herhaal van * tot *
(126 steken). Zet vast met een halve vaste.
Toer 23-26:
- Haak 1 losse. Haak 4 toeren vasten en lossen zonder te meerderen.

AFWERKING:

- Knip de draad af en haal hem door de laatste lus.
- Stop alle losse eindjes in.
- Vouw de achterkant van het hoedje wat naar omhoog.
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Beanie voor
heren
MOEILIJKHEIDSGRAAD

MAAT:
1 maat

Nodig:
- 2 x 100 g Schachenmayr Merino Super Big Mix (100 g = 80 m),
50 % scheerwol, 50 % acryl, kleur 53 blauw
- haaknaald nr. 7
- maasnaald
- schaar
Gebruikte steken:
- opzetten met de magische ring (blz. 46)
- lossen
- halve stokjes
- halve vasten
Proeflap:
10 cm x 10 cm = 10 steken x 8 rijen

WERKWIJZE:

!
TIP
Is de muts te breed? Gebruik
dan een dunnere haaknaald.
Wil je een kortere muts?
Haak dan minder rijen.

- Zet op met een magische ring.
- Haak 10 halve stokjes in de ring. Zet vast met een halve vaste.
- Haak 2 lossen. Haak 2 halve stokjes in elke steek (= 20 steken). Zet vast met een
halve vaste.
- Haak 2 lossen. *Haak 2 halve stokjes in de steek. Haak 1 half stokje*. Herhaal van
* tot * (= 30 steken). Zet vast met een halve vaste.
- Haak 2 lossen. *Haak 2 halve stokjes in de steek. Haak 2 halve stokjes*.
Herhaal van * tot * (= 40 steken). Zet vast met een halve vaste.
- Haak 2 lossen. *Haak 2 halve stokjes in de steek. Haak 3 halve stokjes*.
Herhaal van * tot * (= 50 steken). Zet vast met een halve vaste.
- Haak 16 rijen halve stokjes over de 50 steken. Zet telkens vast met een halve
vaste. Haak 2 lossen als eerste half stokje.
- Eindig met 1 losse en 1 rij vasten.

AFWERKING:

- Haal de draad door de lus.
- Knip af.
- Naai de losse eindjes vast.
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Babymutsje
met oortjes
MOEILIJKHEIDSGRAAD

MAAT:
6 tot 12 maanden

Nodig:
- 1 x 50 g Schachenmayr Journey (50 g = 90 cm), 44 % katoen, 36 % acryl,
20 % nylon, kleur 00053 blauw
- haaknaald nr. 4
- maasnaald
- schaar
Gebruikte steken:
- opzetten met de magische ring (blz. 46)
- vasten
- halve vasten

WERKWIJZE:

- Begin met een magische ring.
Haak 6 vasten in de ring.
Toer 2:
- Haak in elke vaste 2 vasten (12 steken).
Toer 3:
- Haak *1 vaste, 2 vasten in de volgende steek, 1 vaste*. Herhaal van * tot *
(18 steken).
Toer 4:
- Haak *2 vasten, 2 vasten in de volgende steek, 2 vasten*. Herhaal van * tot *
(24 steken).
Toer 5:
- Haak *5 vasten, 2 vasten in de volgende steek, 5 vasten*. Herhaal van * tot *
(28 steken).
Toer 6:
- Haak *2 vasten, 2 vasten in de volgende steek, 2 vasten*. Herhaal van * tot *
(34 steken).
Toer 7:
- Haak *5 vasten, 2 vasten in de volgende steek, 5 vasten*. Herhaal van * tot *
(42 steken).
Toer 8:
- Haak *5 vasten, 2 vasten in de volgende steek, 5 vasten*. Herhaal van * tot *
(48 steken).
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Toer 9:
- Haak *9 vasten, 2 vasten in de volgende steek, 9 vasten*. Herhaal van * tot *
(53 steken).
Haak 14 rijen vasten over de 53 steken.
Haak 1 rij halve vasten.
Haal de draad door de laatste steek en knip af.
Stop de draadeinden in.
Oortjes:
- Begin met een magische ring.
Haak 8 vasten in de ring.
- Haak 2 vasten in de eerste 2 vasten, haak 2 vasten, haak 2 vasten in de
volgende 2 vasten, haak 2 vasten (12 steken).
- Haak 2 vasten in de eerste vaste, haak 5 vasten, haak 2 vasten in de
volgende vaste, haak 5 vasten (14 steken).
- Haak 2 vasten in de eerste vaste, haak 6 vasten, haak 2 vasten in de
volgende vaste, haak 6 vasten (16 steken).
- Haak 3 rijen vasten over de 16 steken.
- Haal de draad door de laatste steek en knip af.

AFWERKING:

- Naai de oortjes op gelijke afstand van het midden aan de muts.
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Babyspreitje
MOEILIJKHEIDSGRAAD

AFMETINGEN:
65 cm x 110 cm

Nodig:
- Katia Merino Sport (50 g = ca. 80 m), 100 % scheerwol superwash
• 2 x 50 g kleur 34 turkoois
• 2 x 50 g kleur 17 olijfgroen
• 2 x 50 g kleur 28 zacht roos
• 2 x 50 g kleur 49 oud roos
• 2 x 50 g kleur 48 zacht blauw
• 3 x 50 g kleur 44 oker
• 5 x 50 g kleur 3 wit
- haaknaald nr. 4 + nr. 4,5
- maasnaald
- schaar
Gebruikte steken en patronen:
- granny squares, bloem met popcorn (patroon blz. 301):
Haak rond volgens het telpatroon.
Ronde 1: opzetlus met vasten (wit)
Ronde 2: een stokje op de vasten (wit)
Ronde 3: een nopje van 4 stokjes (in een andere kleur)
Ronde 4: combinatie van lossen en vasten (in een andere kleur)
Ronde 5: combinatie van stokjes en lossen (dezelfde kleur als ronde 4)
- haak halve vasten om de vierkanten aan elkaar te zetten
(blz. 142 Verbinding met ander haakwerk – Met basissteken)
- kreeftensteek (blz. 159)

WERKWIJZE:

- Haak 45 granny squares met haaknaald 4,5 (zie ‘gebruikte steken en patronen’).
- Stop de losse draden in en knip de draadrestjes af.
- Schik en speld de afgewerkte vierkanten vast op een witte ondergrond
(bijvoorbeeld een laken). Zo behoud je het overzicht van de kleuren.
- Neem vierkant 1 en 2 (zie tekening en rode pijltjes) en haak ze aan elkaar met
halve vasten in kleur wit.
- Ga verder met dezelfde draad en haak vierkant 3 en 4 aan elkaar met halve
vasten.
- Haak op dezelfde manier verder tot alle vierkanten van de eerste en de tweede
rij in de breedte aan één kant aan elkaar vastzitten.
- Haak nu vierkant 11 aan vierkant 2 met halve vasten.
- Ga verder met dezelfde draad en haak vierkant 12 aan vierkant 4 met halve
vasten.
- Werk zo verder tot alle rijen in de breedte aan elkaar zitten.
- Haak nu de lengtes vast (groene lijnen op de tekening) met halve vasten.
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Haak bij de kruising tussen de vierkanten afwisselend boven en onder de
kruising voor een mooi effect.
- Haak een rij vasten rond de hele sprei. Verminder 2 vasten per vierkant en ook
op de plaats waar 2 vierkanten elkaar raken.
Haak telkens 3 vasten in de hoeksteek van de sprei.
- Haak 2 rijen stokjes rond de hele sprei en haak telkens 3 stokjes in de
hoeksteken van de sprei.
- Haak met haaknaald 4 een rij kreeftensteek als afwerking. Je hoeft niet meer
te meerderen in de hoeken.

AFWERKING:

- Stop alle draden in.
- Knip de draadrestjes af.
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