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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! 

 

We beginnen deze week met de steek die onze deken tot een mooie, gelijkmatige deken 

maakt, de dubbele stokjes. Deze steek heb ik altijd erg ondergewaardeerd, totdat ik hem ging 

proberen in deze deken. Ik vond hem prachtig! Die mooie hoge steken, in de verste verte niet 

wat ik altijd vond van deze steek. Hij krijgt een mooie, prominente plek in deze deken! 

Toer 115 

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

laatste dubbele stokje naar kleurnr 1080/1034/1081. 

Toer 116 

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

vaste naar kleurnr 1005/1203/1710. 

Toer 117  

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

Toer 118 

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

(de 2de van de 2 beginlossen liggen).  

We gaan nu even iets geks doen. Hecht de draad af en hecht kleurnr 1218/1722/1420 aan de 

andere kant van de toer in de 2de steek aan. Je laat dus de 3 beginlossen van de vorige toer 

liggen. Dit maakt dat je werkt over 198 steken. 

 

 
 

Toer 119 

De reden dat we het op deze manier doen, is omdat de Golf-steek, oftewel de Judithsteek, 

weer aan de beurt is. Als we aan de andere kant van de toer waren begonnen, zouden de 

golfjes over de stokjes de andere kant op “bewegen”. Dit vind ik niet mooi. Het moet wel 

allemaal hetzelfde zijn. 

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


 

Patroon week 7 CAL - ©2016 Lossen & Vasten 

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

 

Haak 3 lossen. *Sla 1 steek over en haak in de volgende 3 steken een stokje. Sla nu de draad 

om de naald en steek je haaknaald voor de 3 stokjes langs in de steek die je net hebt 

overgeslagen. Sla de draad weer om de naald en trek hem net zo ver aan tot je weer op de 

hoogte van de 3 stokjes bent. Maak nu het stokje af zoals je gewend bent.** Herhaal van * tot 

** tot het eind van de toer. Je houdt nu nog 1 steek over. Haak hierin een stokje. Wissel 

hierbij naar kleurnr 1005/1203/1710. 

 

 
 

Toer 120 

Haak 3 lossen en in dezelfde steek nog een stokje. Haak een stokje in de volgende steek en in 

alle steken daarna. Je hebt nu 199 steken. 

 

 
 

Toer 121 

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 122 
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. 
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Toer 123 

We gaan weer grannystripes haken! 

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 nu in de laatste steek nog 2 stokjes. Wissel bij het laatste stokje naar kleurnr 

1218/1722/1420. 

 

 
 

Toer 124 

Haak 3 lossen. Haak in de opening na de 2 stokjes van de vorige toer 3 stokjes. Haak nu 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 bij het laatste stokje naar kleurnr 

1130/1019/1064. 

 

 
 

Toer 125 

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 bij het laatste stokje naar kleurnr 1080/1034/1081. 
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Toer 126 

Haak 1 losse. Haak in de 1ste steek en in alle 198 steken daarna een vaste. Wissel hierbij naar 

kleurnr 1005/1203/1710. 

Toer 127 
Haak 2 lossen en in dezelfde steek nog een half stokje. Haak in de volgende steek en alle 

steken daarna een half stokje. 

 

 
 

Toer 128 

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

stokjes. Wissel bij het laatste stokje naar kleurnr 1123/1725/1114. 

 

 
 

Toer 129 

De kruissteek is weer aan de beurt. Een mooie, nette, beetje chique steek vind ik het zelf! 

Haak 3 lossen. *Sla nu 1 steek over en haak een dubbel stokje in de steek daarna. Nu gaan we 

weer een dubbel stokje 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 nu 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.  
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Toer 130 

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

Toer 131 

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

kleurnr 1080/1034/1081. 

Toer 132 

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

naar kleurnr 1065/1316/1027. 

 

 
 

Je deken is flink opgeschoten deze week! Nog steeds tevreden? 
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Geniet van je hobby, geniet van het haken. Tot volgende week! 
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