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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! 

 

Deze week beginnen we met een steek die nog niet eerder voorkwam in de deken. Hij hoort 

erin, maar ik wilde hem niet door de hele deken terug laten komen. De “Lossen & Vasten” 

steek. Toen ik hem zelf gebruikte, wist ik nog niet dat hij ook al echt bestond als de 

“Weefsteek”. Het is de steek die ik heb gebruikt in de Lossen & Vasten-deken. Hij mag niet 

ontbreken vind ik zelf. 

 

Met 199 steken in de toer beginnen we aan  

Toer 170 

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

 

 
 

Toer 171 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste 3 steken. *Haak 1 losse, sla de volgende steek over en 

haak een vaste in de steek daarna.** Herhaal van * tot ** tot je nog 2 steken over hebt. Haak 

in deze 2 steken een vaste. 
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Toer 172 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de eerste 3 steken. Wissel bij de laatste vaste van deze 3 naar 

kleurnr 1240/1724/1020. Haak nu een vaste in de 1-lossenlus van de vorige toer. *Haak een 

losse, sla de volgende steek over en maak een vaste in de volgende 1-lossenlus van de vorige 

toer.** Herhaal van * tot ** tot je nog 3 steken over hebt. Wissel bij de laatste vaste in de 1-

lossenlus naar kleurnr 1123/1725/1114. Haak in de laatste 3 steken een vaste. 

 

 
 

Toer 173 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de eerste 3 steken. Haak een losse. *Sla de volgende steek 

over en haak een vaste in de volgende 1-lossenlus van de vorige toer. Haak een losse.** 

Herhaal van * tot ** tot je nog 3 steken over hebt. Haak in deze 3 steken een vaste. 
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Toer 174 
Haak 1 losse. *Haak een vaste in alle 1-lossenlussen van de vorige toer en een vaste op alle 

vasten van de vorige toer. Wissel bij de laatste vaste naar kleurnr 1005/1203/1710. 

 

 
 

Met deze steek, hoe eenvoudig hij ook is, heb ik het gevoel alsof ik mijn handtekening op de 

deken heb gezet. Zó leuk! 

 

Toer 175 

Haak 3 lossen. Haak een stokje in de 2de steek en in alle steken daarna. Heb je nog steeds 199 

steken? 
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Toer 176 

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 177 

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

vaste naar kleurnr 1065/1316/1027. 

 

 
 

Toer 178 

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

laatste dubbele stokje naar kleurnr 1080/1034/1081. 

 

 
 

Toer 179 

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

vaste naar kleurnr 1005/1203/1710. 

Toer 180 

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

Toer 181 

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

steek 2 stokjes en hecht de draad af. Hecht aan de andere kant kleurnr 1218/1722/1420 aan. 

Dit doen we omdat deze steek echt hier moet en hij ook echt een verkeerde kant heeft. Je hebt 

nu 200 steken. 
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Toer 182 

We zijn weer bij de Iris-steek aangekomen. Net als bij de vorige keren al is gezegd, deze steek 

heeft de neiging je werk te laten trekken. Neem daarom een iets grotere haaknaald, een half 

maatje of zo, of haak heel erg losjes.  

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. 

 

 

 

 
 

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.** 
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Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. Je houdt nog 1 steek over. Maak hierin een half  

stokje. 

 

 
 

Toer 183 

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. 
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Je hebt, als het goed is, weer 199 steken. Neem nu weer de haaknaald waar je mee bezig was 

(een half maatje kleiner). 

Toer 184 

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

Toer 185 

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 186 

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 187 

We gaan weer filethaken. Kijk voor meer foto’s van de volgende 3 toeren bij toer 23, 24, 25 

van week 2. 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. 

 

 
 

Toer 188 

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. 
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Toer 189 

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. 

 

 
 

Neem nu kleurnr 1023/1302/1712 en haak één lossenlijn van 185 lossen en één lossenlijn van 

90 lossen. 

Rijg deze op dezelfde manier door de gaatjes van de middelste toer als je de vorige keren 

deed. Rijg alleen de kortste lossenlijn door de andere kant dan de vorige keer en dus de 

langste lossenlijn ook. Het strikje komt nu weer aan de andere kant. 

 

 
 

Toer 190 

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

de stokjes van de vorige toer. Wissel bij de laatste vaste naar kleurnr 1005/1203/1710. 

Toer 191 

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

steek en in alle steken daarna. Je hebt nu weer 200 steken. 
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Toer 192 

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. 

 

 
 

We zijn alweer aan het eind van week 10! Nog 1 week haken aan de deken en dan is hij klaar. 

In week 12 en 13 gaan we met de rand aan de slag. 

Hij wordt mooi, vind je niet? 

 

   
 

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