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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! 

 

Het is alweer zover! We mogen weer haken! De deken wordt wéér een stukje langer! Ik heb 

er zin in, jij ook?? 

We beginnen met de reliëfstokjes. Niet te moeilijk, maar erg leuk! 

Toer 97 

Haak 3 lossen. Haak een stokje in de 2de steek en in alle steken daarna. 

 

 
 

Toer 98 

Haak 3 lossen. Haak het volgende stokje om het stokje van de vorige toer heen. Je gebruikt 

hetzelfde stokje als het stokje waar je anders bovenin de steek je haaknaald had gestoken. Leg 

de draad om de naald, en ga met je haaknaald, voorlangs, van rechts naar links om het stokje 

heen. Maak nu het stokje af zoals je gewend bent. Doe de volgende 2 stokjes op dezelfde 

manier. Bij de volgende 3 stokjes doe je hetzelfde, maar nu ga je achterlangs. Ook nu ga je 

met je naald van rechts naar links om het stokje van de vorige toer heen. Maak het stokje af 

zoals je gewend bent. Zo ga je de hele toer door. 3 stokjes voorlangs en 3 stokjes achterlangs. 

Je houdt nu nog 1 steek over. Maak hierin een “gewoon” stokje. Wissel hierbij naar kleurnr 

1005/1203/1710. 
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Toer 99 

Haak 3 lossen. Haak een stokje in de 2de steek en in alle steken daarna. 

Toer 100 

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 101 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna. Laat de laatste steek (de 

2de van de 2 beginlossen van de vorige toer) liggen. Je hebt nu 199 steken. Wissel bij de 

laatste vaste naar kleurnr 1240/1724/1020. 

 

 
 

Toer 102 

We gaan weer filethaken. Deze steek verveeld nooit! 

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 103 

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 104 

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 maak een lossenlijn van 200 lossen. Rijg deze door de 

middelste toer van de laatste 3 toeren.  

 

 
 

Toer 105 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste 3steken. Haak nu vasten om alle 1-lossenlussen van de 

vorige toer en in alle stokjes van de vorige toer. Wissel bij de laatste vaste naar kleurnr 

1005/1203/1710. 

Toer 106 

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

stokje. Je hebt nu weer 200 steken. 

 

 
 

Toer 107 

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

stokje naar kleurnr 1023/1302/1712. 
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Toer 108 

We gaan weer de Rupsensteek, of zoals ik hem noem de Kraaienpootjes haken! Leuk!! 

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

vaste naar kleurnr 1130/1019/1064. 

 

 
 

Toer 109 

Haak 3 lossen. Haak in de 2de en 3de steek een stokje. *Haak 2 lossen, sla de volgende 2 

steken over en haak in de 2 steken daarna elk een stokje.** Herhaal van * tot ** tot het einde 

van de toer. Je houdt nu nog 1 steek over. Maak hierin nog een stokje. 

 

 
 

Toer 110 

Haak 1 losse. Haak in de 1ste, 2de en 3de steek een vaste. *Haak 2 lossen, sla de 2 lossen van de 

vorige toer over en haak op elk van de 2 stokjes van de vorige toer een vaste.** Herhaal van * 

tot ** tot het einde van de toer. Je houdt nu nog 1 steek over. Haak hierin nog een vaste. 

Wissel bij de laatste vaste naar kleurnr 1023/1302/1712. 
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Toer 111 

Haak 1 losse. Haak in de 1ste, 2de en 3de steek een vaste. *Maak een vaste, maar steek hiervoor 

je naald in de steek die onder de 2 2-lossenlijnen ligt. Haal de draad op tot je weer op de 

hoogte van je toer bent en maak de vaste af. Doe dit bij de volgende steek net zo. Haak in de 

volgende 2 steken een vaste.** Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. Je houdt nog 1 

steek over, haak hierin een vaste. Wissel hierbij naar kleurnr 1005/1203/1710. 

 

 
 

Toer 112 

Haak 3 lossen. Haak een stokje in de 2de steek en alle steken daarna.  

Toer 113 

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 114 

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

naar kleurnr 1065/1316/1027. Nog steeds 200 steken? 

 

Dit was alweer week 6. Het zit erop voor deze week! Jammer? Nog even geduld en we gaan 

weer verder met onze prachtige deken. 
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Geniet van je hobby, geniet van het haken. Tot volgende week! 
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