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We gaan deze week weer verder haken aan het binnenste deel van je deken. De vierkantjes 

mag je even aan de kant schuiven. Heb je er een beetje zin in? Een leuke steek deze week. Ik 

heb hem al eens gebruikt voor een hele deken, die ik op de website “Een zee van kleur” heb 

genoemd. In deze Cal noem ik de steek “Tegelpadje”, een erg toepasselijke naam vind ik zelf. 

Het past bij het geheel en hij lijkt er ook verdacht veel op! 

Daar gaan we! We beginnen met kleurnummer 1240/1820/1710. 

 

Toer 98 

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

vaste naar kleurnummer 2017/2019/2010. 

 

 
 

Toer 99 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de eerste steek. *Haak 3 lossen, sla 3 steken over en haak een 

vaste in de steek daarna.** Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. Wissel bij de laatste 

vaste naar kleurnummer 1240/1820/1710. 
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Toer 100 

Haak 3 lossen. Haak in de 1ste 3-lossenlus 4 stokjes. Haak zo verder in alle 3-lossenlussen 4 

stokjes. Sluit de toer met een stokje op de 1ste vaste van de vorige toer. Wissel daarbij naar 

kleurnummer 2017/2019/2010. 

 

 
 

De oplettende haakster zal hier hebben gezien dat het lijkt alsof ik hier een fout heb gemaakt 

qua voor- en achterkant. De toeren vasten zie je van de achterkant, terwijl je de stokjes van de 

voorkant ziet. Dit klopt! 

Ik heb er lang over nagedacht, de toeren vasten steeds weer omgedraaid om te zien welke kant 

ik het mooist vond. Uiteindelijk heb ik gekozen om de achterkant van de vastentoeren als 

goede kant te nemen. Deze deken moest van mij een beetje een stoer karakter krijgen. De 

achterkant van de vastentoeren was wat robuuster, wat duidelijker aanwezig en dat heeft me 

doen beslissen dat ik de “verkeerde” kant (als er al een goed of fout zou zijn) als “goede” kant 

heb aangehouden. 

Wil je dit niet, ben je het niet met me eens? Dat is prima, dan zul je alleen wat vaker de draad 

moeten afknippen en aan de andere kant van de toer weer de draad aan moeten aanhechten. 

 

Toer 101 

Haak 1 losse. Haak een vaste tussen het 1ste en 2de stokje in. Je haakt dus niet in de steek 

bovenop, maar je steekt je haaknaald tussen 2 stokjes in en maakt de vaste op dezelfde manier 

als altijd af. *Haak 3 lossen. Sla 4 stokjes over en haak een vaste tussen de volgende 2 

groepjes van 4 stokjes in.** Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. Je laatste vaste zit 

dus tussen de laatste 4 stokjes en de 3 beginlossen van de vorige toer in. Wissel bij deze vaste 

naar kleurnummer 1240/1820/1710. 
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Toer 102 t/m 109 

Herhaal toer 100 en 101 

 

Toer 110 

Haak 1 losse. Haak in de 1ste steek een vaste. *Haak in de 3-lossenlus 3 vasten. Haak een 

vaste op de vaste tussen 2 lossenlussen in.** Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. 

Wissel bij de laatste vaste naar kleurnummer 2018/1708/1054. Je hebt weer 157 steken. 

 

 
 

Toer 111 (voor foto’s zie toer 12 van week 1) 

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

vaste naar kleurnummer 1123/1011/1081. 

 

Toer 112 (voor foto’s zie toer 13 van week 1) 

Haak 4 lossen. Sla de 2de steek over en haak in de steek daarna 2 stokjes samen. Hiervoor leg 

je de draad om je naald, steekt hem door de steek en haalt de draad op. Leg de draad weer om 

je naald en haalt hem door de eerste 2 lussen op je naald. Je legt de draad om de naald, steekt 

hem in dezelfde steek en haalt de draad op. Leg de draad weer om je naald en haal hem door 

de eerste 2 lussen op je naald. Je legt nu weer de draad om je naald en haalt hem door alle 3 

de lussen. Haak een losse. *Sla de volgende steek over en haak in de steek daarna 2 stokjes 

samen. Haak een losse.** herhaal van * tot ** tot je nog 2 steken over hebt. Sla 1 steek over 

en haak in de laatste steek een stokje. 

 

Toer 113 ( voor foto’s zie toer 14 van week 1) 

Haak 4 lossen. *Sla de losse van de vorige toer over en haak 2 stokjes samen in de volgende 

steek. Haak 1 losse.** Herhaal van * tot ** tot je voor de 4 laatste lossen van de vorige toer 

bent aangekomen. Sla 1 losse over en haak een stokje in de 3de van de 4 beginlossen. Hecht de 

draad af. 

 

Toer 114 ( voor foto’s zie toer 15 van week 1) 

Hecht aan de andere kant kleurnummer 2018/1708/1054 aan in de 3de van de 4 beginlossen. 

Haak 1 losse en haak een vaste in dezelfde steek als waarin je de draad hebt aangehecht. Haak 

een vaste om de volgende losse.  
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Haak nu in iedere steek en om iedere 1-lossenlus van de vorige toer een vaste. Wissel bij de 

laatste vaste naar kleurnummer 1240/1820/1710. Je hebt weer 157 steken. 

 

 
 

Toer 115 (voor foto’s zie toer 98) 

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

vaste naar kleurnummer 2017/2019/2010. 

 

Toer 116 (voor foto’s zie toer 99) 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de eerste steek. *Haak 3 lossen, sla 3 steken over en haak een 

vaste in de steek daarna.** Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. Wissel bij de laatste 

vaste naar kleurnummer 1240/1820/1710. 

 

Toer 117 (voor foto’s zie toer 100) 

Haak 3 lossen. Haak in de 1ste 3-lossenlus 4 stokjes. Haak zo verder in alle 3-lossenlussen 4 

stokjes. Sluit de toer met een stokje op de 1ste vaste van de vorige toer. Wissel daarbij naar 

kleurnummer 2017/2019/2010. 

 

Toer 118 (voor foto’s zie toer 101) 

Haak 1 losse. Haak een vaste tussen het 1ste en 2de stokje in. Je haakt dus niet in de steek 

bovenop, maar je steekt je haaknaald tussen 2 stokjes in en maakt de vaste op dezelfde manier 

als altijd af. *Haak 3 lossen. Sla 4 stokjes over en haak een vaste tussen de volgende 2 

groepjes van 4 stokjes in.** Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. Je laatste vaste zit 

dus tussen de laatste 4 stokjes en de 3 beginlossen van de vorige toer in. Wissel bij deze vaste 

naar kleurnummer 1240/1820/1710. 

 

Toer 119 t/m 126 (voor foto’s zie toer 100 en 101) 

Herhaal toer 117 en 118 

 

Toer 127 (voor foto’s zie toer 110) 

Haak 1 losse. Haak in de 1ste steek een vaste. *Haak in de 3-lossenlus 3 vasten. Haak een 

vaste op de vaste tussen 2 lossenlussen in.** Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. 

Wissel bij de laatste vaste naar kleurnummer 2018/1708/1054. Je hebt weer 157 steken. 
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Toer 128 (voor foto’s van de volgende 5 toeren zie toer 27 t/m 31 van week 1) 

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

vaste naar kleurnummer 841/842/851 van de Velvet. 

 

Toer 129 

Haak 3 lossen en haak in dezelfde steek nog een stokje. *Sla 2 steken over en haak 3 stokjes 

in de steek daarna.** Herhaal van * tot ** tot je nog 3 steken over hebt. Sla 2 steken over en 

haak 2 stokjes in de laatste steek. Wissel bij het laatste stokje naar kleurnummer 

1711/1001/1114. 

 

Toer 130 

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

opening tussen 2 groepjes 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 kleurnummer 

841/842/851 van de Velvet. 

 

Toer 131 

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 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 kleurnummer 2018/1708/1054. 

 

Toer 132 

Haak 1 losse. Haak in de 1ste steek en alle steken daarna 1 vaste. Hecht de draad af. Als het 

goed is heb je weer 157 steken. 

 

 
 

En ook week 6 zit er alweer op! Waar blijft de tijd? Qua Cal zitten we bijna op de helft van de 

deken, maar bij het binnenste deel ben je inmiddels over de helft. Wat wordt hij al mooi hè? 

 

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