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!
Met 200 steken in de toer beginnen we aan
Toer 18
We beginnen deze week met één van mijn favoriete steken. De Iris-steek. Deze steek wordt
meestal “Star-Stich” of “Ster-steek” genoemd. Ik noem hem zelf Irissteek, omdat hij erg veel
lijkt op een oog met een pupil erin. Een erg toepasselijke naam dus. Hij lijkt even
ingewikkeld, maar als je eenmaal de slag te pakken hebt gaat het steeds gemakkelijker. Deze
steek moet een beetje los gehaakt worden, anders gaat je werk trekken. Je kunt hiervoor
eventueel een haaknaald gebruiken die een half maatje groter is.
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. 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.
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In dat cirkeltje beginnen we het 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 het laatste oog (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.
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Toer 19
Haak 2 lossen. Haak in het centrum van het 1ste oog een half stokje. 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.

Je hebt nu nog 199 steken. Neem weer de haaknaald waar je mee bezig was.
Toer 20
Haak 3 lossen. Haak een stokje in de 2de steek en alle steken daarna.
Toer 21
Haak 2 lossen. Haak een half stokje in de 2de steek en alle steken daarna. Wissel bij het laatste
halve stokje naar kleurnr 1080/1034/1081.
Toer 22
Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en alle steken daarna. Wissel bij de laatste vaste
naar kleurnr 1240/1724/1020.

Toer 23
We gaan filethaken. Een hele eenvoudige techniek, maar je kunt er zo heerlijk mee variëren!
Haak 3 lossen. Haak in de 2de en 3de steek een stokje. *Haak 1 losse, sla 1 steek over en haak
in de 3 steken daarna een stokje**. Herhaal van * tot ** tot het einde van je toer.
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Toer 24
Haak 4 lossen, sla het stokje van de 2de steek over en haak een stokje op het 3de stokje van de
vorige toer. *Haak 1 losse. Sla de losse van de 1-lossenlus van de vorige toer over en haak
een stokje op het stokje daarna. Haak 1 losse. Sla een steek over en maak een stokje in de
steek daarna.** Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer.

Toer 25
Haak 3 lossen. Haak een stokje om de 1-lossenlus van de vorige toer. Haak een stokje op het
volgende stokje. *Haak 1 losse. Sla de losse van de vorige toer over en maak een stokje op het
volgende stokje. Haak een stokje om de 1-lossenlus van de vorige toer. Haak een stokje op het
volgende stokje.** Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. Wissel bij het laatste stokje
naar kleurnr 1080/1034/1081.
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Neem nu kleurnr 1023/1302/1712 en haak één lossenlijn van 185 lossen en één lossenlijn van
90 lossen.

Rijg nu de langste lossenlijn door ongeveer ¾ van de gaatjes in de middelste toer. Dit zijn er
75. Rijg vanaf de andere kant de kortste lossenlijn door ongeveer ¼ van de gaatjes. Dit zijn er
dan 25. Op deze manier eindig je met beide uiteinden in hetzelfde gaatje. Zorg ervoor dat je
van onderen naar boven begint, zodat de lijn aan de verkeerde kant van je deken begint. Bij de
stersteek kun je goed zien wat de verkeerde kant is. Hecht de uiteinden aan de binnenkant af.
Maak nu een mooie strik van beide uiteinden. De uiteinden aan de buitenkant kun je
afhechten als je de rest van de draden ook afhecht.
Zelf heb ik pas op het allerlaatst de strikjes vastgezet met een paar steekjes. Dan blijven ze
mooier in vorm en plat op je deken liggen. Dat zou je natuurlijk ook nu vast kunnen doen.
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Toer 26
Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste 3 steken. Haak nu vasten om iedere 1-lossenlus van de
vorige toer en in alle stokjes van de vorige toer. Wissel bij de laatste vaste naar kleurnr
1005/1203/1710. Je hebt nu 199 steken.
Toer 27
Haak 2 lossen. Haak een half stokje in de 2de steek en alle steken daarna.
Toer 28
Haak 3 lossen. Haak een stokje in de 2de steek en alle steken daarna. Wissel bij het laatste
stokje naar kleurnr 1023/1302/1712. Nog steeds 199 steken?

Toer 29
We gaan vleugeltjes haken. Een erg leuke steek om te zien. Ik noem deze steek zo omdat het,
met een beetje fantasie, net allemaal vogeltjes zijn die achter elkaar aanvliegen. In de
haakbijbel kun je hem ook vinden onder de naam “Piekblokjes”. Misschien vraag je jezelf af,
waarom ik de steken af en toe andere namen geef. In de eerste plaats, ik geef ze geen andere
namen, maar noem ze soms anders. Tijdens het haken ben ik ook altijd een beetje aan het
spelen, ik zie van alles in mijn steken. Ik vind het gewoon leuk om dit met jullie te delen.
Haak 3 lossen. Haak nu in de 2de en 3de steek 2 halve stokjes samen. Je legt dus de draad om
de naald, steekt de naald in de 2de steek en haalt de draad op, je legt de draad weer om de
naald, steekt hem in de volgende steek en haalt de draad op. Je legt de draad weer om je naald
en haalt hem in 1 keer door alle 5 lussen. Haak een stokje in dezelfde steek als de laatste steek
(de laatste van de 2 samengehaakte halve stokjes).
*Haak nu in de volgende 2 steken 2 halve stokjes samen. Je legt dus de draad om de naald,
steekt de naald in de 2de steek en haalt de draad op, je legt de draad weer om de naald, steekt
hem in de volgende steek en haalt de draad op. Je legt de draad weer om je naald en haalt hem
in 1 keer door alle 5 lussen. Haak een stokje in dezelfde steek als de laatste steek (de laatste
van de 2 samengehaakte halve stokjes)**. Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer.
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Toer 30
Haak 3 lossen. Haak nu in de 1ste en 2de steek 2 halve stokjes samen. Je legt dus de draad om
de naald, steekt de naald in de 1ste steek en haalt de draad op, je legt de draad weer om de
naald, steekt hem in de volgende steek en haalt de draad op. Je legt de draad weer om je naald
en haalt hem in 1 keer door alle 5 lussen. Doe hetzelfde in de 3de en 4de steek. Nu gaan we een
stokje haken, maar dan anders. Je legt de draad om je naald en steekt de naald voorlangs,
schuin naar onderen (rechts) tussen de twee samengehaakte halve stokjes en het laatste stokje
van de vorige toer in. Je haalt de draad op tot op de hoogte van de bovenrand van je werk en
maakt het stokje op de normale manier af. *In de volgende 2 steken haak je weer 2 halve
stokjes samen. De steek erna haak je weer een stokje voorlangs, schuin naar onderen (rechts)
tussen de twee samengehaakte halve stokjes en het stokje van de vorige toer in.**
Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. Je eindigt de toer met een stokje in de 3de van
de 3 beginlossen van de vorige toer. Wissel hierbij naar kleurnr 1005/1203/1710.
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Toer 31
Haak 3 lossen. Haak in de 2de steek en in alle steken daarna een stokje. Nog geen steken
kwijtgeraakt onderweg? Als het goed is zijn het er nog steeds 199.
Toer 32
Haak 2 lossen. Haak in de 2de steek en in alle steken daarna een half stokje. Wissel bij het
laatste halve stokje naar kleurnr 1080/1034/1081.
Toer 33
Haak 1 losse. Haak in de 1ste steek en in alle steken daarna een vaste. Wissel bij de laatste
vaste naar kleurnr 1065/1316/1027.

Toer 34
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. Voor de foto’s kun je eventueel kijken bij
toer 14.
Toer 35
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 36
Haak 2 lossen. Haak in de 2de steek en alle steken daarna een half stokje.
Toer 37
Haak 3 lossen. Haak in de 2de steek en alle steken daarna een stokje. Laat nu de laatste steek
(de 2de van de 2 beginlossen) liggen. Je hebt nu 198 steken. Deze heb je nodig voor de
volgende steek. Wissel bij het laatste stokje naar kleurnr 1218/1722/1420.

Dit was alweer week 2 van de CAL. Ben je nog steeds tevreden? Krijg je nog steeds een
glimlach om je mond als je naar je deken kijkt? Ik hoop het!

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