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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! 

Maak met kleurnr 1005/1203/1710 een lossenlijn van 201 lossen. We zijn begonnen!!!! 

 

 
 

Toer 1 

Maak een stokje in de 4de losse vanaf de naald en in alle 197 lossen daarna. Je hebt nu 199 

stokjes. 

 

 
 

Toer 2 

Haak 2 lossen. Haak in de 2de steek en alle 197 steken daarna een half stokje. Je laatste halve 

stokje maak je dus op de 3de van de 3 lossen die je aan het begin van toer 1 oversloeg om het 

1ste stokje te maken. Wissel bij het laatste halve stokje van kleur. Je haalt nu kleurnr 

1080/1034/1081 door de laatste 3 lussen. Voor het wisselen van kleur verwijs ik je naar het 

filmpje op de home-pagina van www.lossenenvasten.nl   Ook kun je op deze link klikken. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://www.lossenenvasten.nl/
https://youtu.be/fikNnqynbac
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Toer 3 

Haak 1 losse, deze losse telt niet als eerste steek. Dit geldt overigens voor alle toeren vasten 

die vanaf hier zullen volgen. Haak in de 1ste steek en in alle 198 steken daarna een vaste. Je 

laatste vaste maak je in de 2de van de 2 beginlossen van de vorige toer. Wissel bij de laatste 

vaste van kleur. Je haalt nu kleurnr 1130/1019/1064 door de laatste 2 lussen. 

 

 
 

Toer 4 

De volgende 3 toeren gaan we grannystripes haken. Een hele oude bekende, maar hij mag niet 

ontbreken in deze deken. Hij is té leuk! 

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 in de laatste steek nog 2 stokjes. Wissel bij het laatste stokje van kleur. Je haalt nu 

kleurnr 1218/1722/1420 door de laatste 2 lussen. 
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Toer 5 

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

 

 
 

Toer 6 

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. 
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Toer 7 

Haak 1 losse. Haak in de 1ste steek en in alle 198 steken daarna een vaste. Je laatste vaste 

maak je in de 3de van de 3 beginlossen van de vorige toer. Wissel hierbij naar kleurnr 

1005/1203/1710. 

Toer 8 
Haak 2 lossen. Haak in de 2de steek en alle 197 steken daarna een half stokje. 

Toer 9 

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 10 

In deze toer gaan we kruissteken haken met dubbele stokjes. Haak 3 lossen. *Sla 1 steek over 

en haak een dubbel stokje in de steek daarna. Nu gaan we weer een dubbelstokje haken, maar 

dan in de steek die je net hebt overgeslagen. Sla de draad 2 keer om je naald en leg je 

haaknaald achter je laatste dubbele stokje langs en steek hem in de steek die je net hebt 

overgeslagen. Maak je dubbele stokje af op de normale manier.** Herhaal van * tot ** tot je 

nog 1 steek over hebt. Haak in deze steek een stokje. Wissel hierbij naar kleurnr 

1005/1203/1710. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 

Patroon week 1 CAL - ©2016 Lossen & Vasten 

Dit patroon valt onder de Creative Commons BY-NC-SA licentie. 

 

 

 
 

Toer 11 

Haak 3 lossen. Haak in de 2de steek en alle steken daarna een stokje. Je hebt nu 200 steken. 

Toer 12 

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

kleurnr 1080/1034/1081. 

Toer 13 

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

naar kleurnr 1065/1316/1027. 

 

 
 

Toer 14 

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

laatste dubbele stokje naar kleurnr 1080/1034/1081. 

 

 
 

Toer 15 

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

naar kleurnr 1005/1203/1710. 
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Toer 16 

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

Toer 17 

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

stokje naar kleurnr 1218/1722/1420. 

 

 
 

Dit was de eerste week van onze CAL. De kop is eraf! Ik hoop dat je met stralende ogen je 

werk bekijkt. Ikzelf vind het een mooi begin van een prachtige deken! 

 

  
       

           
 

                   
 

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