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Met 198 steken in de toer gaan we week 5 in. Ik wens je weer heel veel haakplezier toe! 

Vorige week hebben we de kleurwissel nog niet gedaan. Wissel dus aan het eind van toer 85 

naar kleurnummer 1009/1064/1099/1080. 

 

 
 

Toer 86 

Haak 1 losse, dit is niet je 1ste halve stokje. Haak in de 2de steek en in alle steken daarna een 

half stokje. Wissel bij het laatste halve stokje naar kleurnummer 1065/1130/1422/1081. In 

deze toer minder je 1 steek, je hebt nu nog 197 steken. De losse op de 1ste steek laat je bij de 

volgende toer ook gewoon liggen. Het 1ste halve stokje in de 2de steek van deze toer is bij de 

volgende toer de laatste steek. 

 

 
 

Toer 87 

Haak 2 lossen, dit is niet je 1ste stokje. Haak in de 1ste steek en in alle steken daarna een stokje. 

Wissel bij het laatste stokje naar kleurnummer 1724/1005/1203/2010.  
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Toer 88 

Haak 3 lossen, dit is niet je 1ste dubbele stokje. Haak in de 1ste steek en in alle steken daarna 

een dubbel stokje. Wissel bij het laatste dubbele stokje naar kleurnummer 

1432/1004/2012/1302. Je laat hier de 2 beginlossen van de vorige toer gewoon liggen, daar 

doe je niks mee. 

 

Toer 89 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna. Hecht aan het eind van 

de toer de draad af.  

 

Toer 90 

Hecht aan de andere kant van de toer kleurnummer 1277/2010/1034/1820 aan. Haak 3 lossen, 

dit is je 1ste stokje. Haak in de 2de steek en in alle steken daarna een stokje. 

 

Toer 91 

Haak 3 lossen (dit is je 1ste stokje). Haak een stokje om elk van de volgende 3 stokjes van de 

vorige toer. Je begint met 3 reliëfstokjes voorlangs en daarna haak je 3 reliëfstokjes 

achterlangs. Zo ga je door tot je nog 1 steek over hebt. Je eindigt met 3 reliëfstokjes 

voorlangs. Haak tenslotte nog een “gewoon” stokje in de 3de van de 3 beginlossen van de 

vorige toer. 

Voor een uitgebreide uitleg van deze steek en de foto’s zie toer 2. 

 

 
 

Toer 92 

Haak 3 lossen (dit is je 1ste stokje). Haak een stokje om elk van de volgende 3 stokjes van de 

vorige toer. Deze toer haak je weer hetzelfde als de vorige toer, alleen dan andersom. Je 

begint dus met 3 reliëfstokjes achterlangs en daarna haak je 3 reliëfstokjes voorlangs. Zo ga je 

door tot je nog 1 steek over hebt.  Je eindigt met 3 reliëfstokjes achterlangs. Haak tenslotte 

nog een “gewoon” stokje in de 3de van de 3 beginlossen van de vorige toer. 
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Toer 93 

Haak 3 lossen (dit is je 1ste stokje). Haak een stokje om elk van de volgende 3 stokjes van de 

vorige toer. Je begint weer met 3 reliëfstokjes voorlangs en daarna haak je 3 reliëfstokjes 

achterlangs. Zo ga je door tot je nog 1 steek over hebt. Je eindigt met 3 reliëfstokjes 

voorlangs. Haak tenslotte nog een “gewoon” stokje in de 3de van de 3 beginlossen van de 

vorige toer.  

 

Toer 94 t/m 97 

Herhaal steeds toer 92 en 93. Wissel bij het laatste stokje van toer 97 naar kleurnummer 

1432/1004/2012/1302. 

Maak je er niet te druk over dat bij deze toeren je deken naar binnen trekt. Dit komt allemaal 

goed bij de rand! 

 

Toer 98 

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

kleurnummer 1724/1005/1203/2010. 

 

Toer 99 

Haak 3 lossen, dit is niet je 1ste dubbele stokje. Haak in de 1ste steek en in alle steken daarna 

een dubbel stokje. Wissel bij het laatste dubbele stokje naar kleurnummer 

1065/1130/1422/1081. 

 

Toer 100 

Haak 2 lossen, dit is niet je 1ste stokje. Haak in de 1ste steek en in alle steken daarna een stokje. 

Wissel bij het laatste stokje naar kleurnummer 1009/1064/1099/1080.  

 

Toer 101 

Haak 1 losse. Haak 2 halve stokjes in de 1ste steek. Haak in de 2de steek en in alle steken 

daarna een half stokje. Je hebt weer 198 steken. De kleurwissel maak ik volgende week 

bekend. 
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Dit was het weer voor deze week. Nu wordt het toch al een hele deken! De steken van deze 

week waren mooi rustig, dit om de deken mooi in balans te houden. Ik hoop dat je het net zo 

mooi vindt als dat ik het vind. 

 

Geniet van je hobby, geniet van het haken. 

 

Tot volgende week!! 

 

x Joke 
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