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In het patroon geef ik steeds kleurnummers aan. Dit zijn de 3 kleurvariaties die ik zelf had 

bedacht. De volgorde is roze (Rozengeur)/blauw (Zeebries)/groen (Ochtenddauw). Natuurlijk 

ben je vrij om je eigen kleuren te kiezen! 

 

Heb je er weer zin in? Heerlijk weer een aantal toeren haken. Aan het eind van deze week ligt 

er al een heuse deken op je schoot! We beginnen weer met “De Golf”, de Judithsteek, met 199 

steken in de toer. 

Toer 78 

Haak 3 lossen. *Sla 1 steek over en haak in de volgende 3 steken een stokje. Sla nu de draad 

om de naald en steek je haaknaald voor de 3 stokjes langs in de steek die je net hebt 

overgeslagen. Sla de draad weer om de naald en trek hem net zo ver aan tot je weer op de 

hoogte van de 3 stokjes bent. Maak nu het stokje af zoals je gewend bent.** Herhaal van * tot 

** tot het eind van de toer. Je houdt nu nog 2 steken over. Haak een stokje in de 1ste van deze 

2 en de 2de laat je liggen. Wissel bij je laatste stokje naar kleurnr 1005/1203/1710. 

Hier zijn even een paar foto’s. Voor meer foto’s zie toer 38.  

 

 
 

Toer 79 

Haak 3 lossen. Haak een stokje in de 2de steek en alle steken daarna. Je hebt nu 198 steken. 

Toer 80 

Haak 2 lossen en in dezelfde steek nog een half stokje. Haak verder in iedere steek een half 

stokje. Wissel bij het laatste halve stokje naar kleurnr 1080/1034/1081. Nu heb je weer de 199 

steken die nodig zijn voor de volgende steek. 
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Toer 81 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste  steek en alle steken daarna. Wissel bij de laatste vaste 

naar kleurnr 1130/1019/1064. 

 

 
 

Toer 82 

We gaan weer grannystripes haken! Voor de foto’s zie toer 4, 5 en 6. 

Haak 3 lossen en in dezelfde steek (de 1ste steek) nog een stokje. Sla 2 steken over. *Haak in 

de volgende steek 3 stokjes en sla 2 steken over.** Herhaal van * tot ** tot het einde van de 

toer. Haak nu in de laatste steek nog 2 stokjes. Wissel bij het laatste stokje naar kleurnr 

1218/1722/1420. 

 

 
 

Toer 83 

Haak 3 lossen. Haak in de opening na de 2 stokjes van de vorige toer 3 stokjes. Haak nu in 

iedere opening tussen 2 groepjes van 3 stokjes, 3 stokjes. Haak in de laatste steek ( de 3de van 

de 3 beginlossen van de vorige toer) een stokje. Wissel hierbij weer terug naar kleurnr 

1130/1019/1064. 
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Toer 84 

Haak 3 lossen en in dezelfde steek nog een stokje. Haak in de opening na de 3 stokjes van de 

vorige toer, 3 stokjes. Haak verder in iedere opening tussen 2 groepjes van 3 stokjes, 3 

stokjes. Eindig de toer met 2 stokjes in de laatste steek ( de 3de van de 3 beginlossen van de 

vorige toer). Wissel hierbij naar kleurnr 1080/1034/1081. 

 

 
 

Toer 85 

Haak 1 losse. Haak in de 1ste steek en in alle steken daarna een vaste. Wissel hierbij naar 

kleurnr 1005/1203/1710. 

Toer 86 
Haak 2 lossen. Haak in de 2de steek en alle steken daarna een half stokje. 

Toer 87 

Haak 3 lossen en in dezelfde steek nog een stokje. Dit doen we om voor de volgende toer een 

extra steek erbij te krijgen. Haak verder in iedere steek een stokje. Je hebt nu dus 200 stokjes. 

Wissel bij het laatste stokje naar kleurnr 1123/1725/1114. 

 

 
 

Toer 88 

De Iris-steek, Stersteek of Starstich is weer aan de beurt. Voor sommigen misschien niet de 

leukste steek, ik vind hem geweldig! Neem, omdat hij de neiging heeft je werk wat strak te 

trekken, weer een haaknaald die een half maatje groter is. Je kunt ook gewoon heel los gaan 

haken. 

Haak 3 lossen. Haal nu de draad op door de 2de losse vanaf je naald en laat hem staan. Haal nu 

de draad op door de 3de losse vanaf je naald en laat hem ook staan.  
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Je hebt nu 3 lussen op de naald. Haal nu de draad op door de 1ste steek (dezelfde steek als 

waar ook de 1ste 3 lossen op staan). Je hebt nu 4 lussen op je naald.  

Haal nu ook nog de draad op door de 2de steek en door de 3de steek. Er staan nu 6 lussen op je 

naald. Haal de draad in één keer door alle 6 lussen en maak een losse. Zo ontstaat er een soort 

cirkeltje.  

In dat cirkeltje beginnen we de volgende oog. *Je steekt je naald in het gaatje dat is ontstaan 

door een losse te maken en haalt de draad op. De volgende draad haal je op door de laatste 

steek van de laatste ster (dus niet door een steek van de vorige toer). De 3de draad haal je op 

door de laatste steek van de vorige toer die je gebruikte voor je vorige oog. Je hebt nu 4 lussen 

op je naald. Lus 5 en 6 haal je op door de volgende 2 steken. Haal nu de draad door alle 6 

lussen en maak een losse.** 

Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. Je houdt nog 1 steek over. Maak hierin een half  

stokje. 

Ik maak wat foto’s, omdat ik hem nu ook in een andere kleur haak. Kijk voor meer foto’s bij 

toer 18. 
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Toer 89 

Haak 2 lossen. Haak in het centrum van het 1ste oog 2 halve stokjes. Haak nu 2 halve stokjes 

in het centrum van alle volgende oogjes. Haak aan het einde van je toer op de 2de van de 1ste 3 

lossen nog een half stokje. Wissel hierbij naar kleurnr 1005/1203/1710. 

 

 

 
 

Toer 90 

Neem weer de haaknaald die je verder voor de hele deken gebruikt. Haak 3 lossen. Haak een 

stokje in de 2de steek en alle steken daarna. Je hebt nu als het goed is nog steeds 200 steken. 

 

 
 

Toer 91 

Haak 2 lossen. Haak een half stokje in de 2de steek en in alle steken daarna. Wissel bij het 

laatste halve stokje naar kleurnr 1080/1034/1081. 

Toer 92 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna. Wissel bij de laatste 

vaste naar kleurnr 1065/1316/1027. 
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Toer 93 

Haak 4 lossen. Haak een dubbel stokje in de 2de steek en in alle steken daarna. Wissel bij het 

laatste dubbele stokje naar kleurnr 1080/1034/1081. 

Toer 94 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna. Wissel bij de laatste 

vaste naar kleurnr 1005/1203/1710. 

Toer 95 

Haak 2 lossen. Haak een half stokje in de 2de steek en in alle steken daarna. 

Toer 96 

Haak 3 lossen. Haak een stokje in de 2de steek en in alle steken daarna. Wissel bij het laatste 

stokje naar kleurnr 1240/1724/1020. Nog steeds 200 steken? Dan zit je goed!! 

 

Dit was alweer week 5. Zoals ik aan het begin al zei, er ligt nu al een hele deken over je heen 

terwijl je zit te haken. Wat is hij mooi hè? 

 

   
 

       
 

             
 

Geniet van je hobby, geniet van het haken. Tot volgende week! 
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