Heerlijk, we kunnen weer verder! Heb je er zin in? Nestel je maar even lekker op de bank of
een heerlijke stoel, pak een kopje koffie of thee en geniet! We gaan weer verder met de deken,
wat hebben we toch een heerlijke hobby!
Daar gaan we dan!
Deze steek gaat iets wijduit staan, daarom heb ik voor de dubbele stokjes en de stokjes een
iets kleinere haaknaald genomen. Dit was in mijn geval nummer 3,5.
Toer 32
Haak 1 losse. Haak in de eerste steek en in alle steken daarna een vaste.

Toer 33
Van de dauwdruppels in de eerste week, gaan we naar de ijspegeltjes in deze tweede week.
Ook van deze steek zou ik de originele naam (als die er is) niet weten.
Neem een iets kleinere (half maatje) haaknaald.
Haak 4 lossen. Haak in de 2de, 3de en 4de steek een dubbel stokje. Haak 1 losse. *Sla 1 steek
over en haak in de 3 steken daarna een dubbel stokje. Haak 1 losse.** Herhaal van * tot ** tot
je nog 5 steken over hebt. Sla 1 steek over en haak in de laatste 4 steken een dubbel stokje.
Wissel bij het laatste dubbele stokje naar kleurnummer 2017/2019/2010. Knip de draad van
kleurnummer 1240/1820/1710 niet af.
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Toer 34
Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste, 2de, 3de en 4de steek. Haak in de volgende steek (de 1lossenlus) een “diepe” vaste. Je steek hiervoor je naald in de steek die je bij de vorige toer had
overgeslagen (op de foto heb ik er een naald in gestoken). Haal de draad hoog op en maak
hem af als een vaste. *Haak in de volgende 3 steken een vaste en in de steek erna een “diepe”
vaste.** Herhaal van * tot ** tot je nog 4 steken over hebt. Haak in deze 4 steken een vaste.
Hecht de draad af.

Patroon Cal Vierde Kwartaal 2016 week 2 - ©2016 Lossen & Vasten
Dit patroon valt onder de Creative Commons BY-NC-SA licentie.

Toer 35
Hecht aan de andere kant van de toer kleurnummer 1240/1820/1710 aan. Je kunt gewoon de
draad, die je niet hebt afgeknipt, weer oppakken. Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek
en in alle steken daarna.

Toer 36
Haak 3 lossen. Haak in de 2de, 3de en 4de steek een stokje. Haak 1 losse. *Sla 1 steek over en
haak in de 3 steken daarna een stokje. Haak 1 losse.** Herhaal van * tot ** tot je nog 5 steken
over hebt. Sla 1 steek over en haak in de laatste 4 steken een stokje. Wissel bij het laatste
stokje naar kleurnummer 2017/2019/2010. Knip de draad van kleurnummer 1240/1820/1710
weer niet af.

Toer 37
Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste, 2de, 3de en 4de steek. Haak in de volgende steek (de 1lossenlus) een “diepe” vaste. Je steek hiervoor je naald in de steek die je bij de vorige toer had
overgeslagen (op de foto heb ik er een naald in gestoken). Haal de draad hoog op en maak
hem af als een vaste. *Haak in de volgende 3 steken een vaste en in de steek erna een “diepe”
vaste.** Herhaal van * tot ** tot je nog 4 steken over hebt. Haak in deze 4 steken een vaste.
Hecht de draad af.
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Toer 38
Hecht aan de andere kant van de toer kleurnummer 1240/1820/1710 aan. Je kunt gewoon de
draad, die je niet hebt afgeknipt, weer oppakken. Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek
en in alle steken daarna. Tel je weer even je steken? Als het er nog steeds 157 zijn zit je goed!

Toer 39
Neem weer de haaknaald waar je voor deze steek mee bezig was. In mijn geval is dat nummer
4. Halve stokjes en vasten zijn van zichzelf al steken die je iets strakker haakt, dus een
kleinere naald heb je daarvoor niet meer nodig.
Haak 2 lossen. Haak in de 2de, 3de en 4de steek een half stokje. Haak 1 losse. *Sla 1 steek over
en haak in de 3 steken daarna een half stokje. Haak 1 losse.** Herhaal van * tot ** tot je nog
5 steken over hebt. Sla 1 steek over en haak in de laatste 4 steken een half stokje. Wissel bij
het laatste halve stokje naar kleurnummer 2017/2019/2010. Knip de draad van kleurnummer
1240/1820/1710 niet af.

Toer 40
Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste, 2de, 3de en 4de steek. Haak in de volgende steek (de 1lossenlus) een “diepe” vaste. Je steek hiervoor je naald in de steek die je bij de vorige toer had
overgeslagen (op de foto heb ik er een naald in gestoken). Haal de draad hoog op en maak
hem af als een vaste. *Haak in de volgende 3 steken een vaste en in de steek erna een “diepe”
vaste.** Herhaal van * tot ** tot je nog 4 steken over hebt. Haak in deze 4 steken een vaste.
Hecht de draad af.
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Toer 41
Hecht aan de andere kant van de toer kleurnummer 1240/1820/1710 aan. Je kunt gewoon de
draad, die je niet hebt afgeknipt, weer oppakken. Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek
en in alle steken daarna.

Toer 42
Haak 1 losse. Haak in de 1ste, 2de, 3de en 4de steek een vaste. Haak 1 losse. *Sla 1 steek over en
haak in de 3 steken daarna een vaste. Op de foto kun je de overgeslagen steek niet goed zien,
daarom heb ik er even een naald in gestoken. Haak 1 losse.** Herhaal van * tot ** tot je nog
5 steken over hebt. Sla 1 steek over en haak in de laatste 4 steken een vaste. Wissel bij de
laatste vaste naar kleurnummer 2017/2019/2010. Knip de draad van kleurnummer
1240/1820/1710 niet af.

Toer 43
Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste, 2de, 3de en 4de steek. Haak in de volgende steek (de 1lossenlus) een “diepe” vaste. Je steekt hiervoor je naald in de steek die je bij de vorige toer
had overgeslagen (op de foto heb ik er een naald in gestoken).
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Haal de draad op en maak hem af als een vaste. *Haak in de volgende 3 steken een vaste en in
de steek erna een “diepe” vaste.** Herhaal van * tot ** tot je nog 4 steken over hebt. Haak in
deze 4 steken een vaste. Hecht de draad af.

Toer 44
Hecht aan de andere kant van de toer kleurnummer 1240/1820/1710 aan. Je kunt gewoon de
draad, die je niet hebt afgeknipt, weer oppakken. Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek
en in alle steken daarna. Wissel bij de laatste vaste naar kleurnummer 2018/1708/1054.

Toer 45 (voor foto’s van de volgende 4 toeren zie toer 12 t/m 15 van week 1)
Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna. Wissel bij de laatste
vaste naar kleurnummer 1123/1011/1081.
Toer 46
Haak 4 lossen. Sla de 2de steek over en haak in de steek daarna 2 stokjes samen. Hiervoor leg
je de draad om je naald, steekt hem door de steek en haalt de draad op. Leg de draad weer om
je naald en haalt hem door de eerste 2 lussen op je naald. Je legt de draad om de naald, steekt
hem in dezelfde steek en haalt de draad op. Leg de draad weer om je naald en haal hem door
de eerste 2 lussen op je naald. Je legt nu weer de draad om je naald en haalt hem door alle 3
de lussen. Haak een losse. *Sla de volgende steek over en haak in de steek daarna 2 stokjes
samen. Haak een losse.** herhaal van * tot ** tot je nog 2 steken over hebt. Sla 1 steek over
en haak in de laatste steek een stokje.
Toer 47
Haak 4 lossen. *Sla de losse van de vorige toer over en haak 2 stokjes samen in de volgende
steek. Haak 1 losse.** Herhaal van * tot ** tot je voor de 4 laatste lossen van de vorige toer
bent aangekomen. Sla 1 losse over en haak een stokje in de 3de van de 4 beginlossen. Hecht de
draad af.
Toer 48
Hecht aan de andere kant kleurnummer 2018/1708/1054 aan in de 3de van de 4 beginlossen.
Haak 1 losse en haak een vaste in dezelfde steek als waarin je de draad hebt aangehecht.
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Haak een vaste om de volgende losse. Haak nu in iedere steek en om iedere 1-lossenlus van
de vorige toer een vaste. Wissel bij de laatste vaste naar kleurnummer 1240/1820/1710 . Je
hebt weer 157 steken.

Toer 49 (voor foto’s zie toer 32)
Haak 1 losse. Haak in de eerste steek en in alle steken daarna een vaste.
Toer 50 (voor foto’s zie toer 42)
Haak 1 losse. Haak in de 1ste, 2de, 3de en 4de steek een vaste. Haak 1 losse. *Sla 1 steek over en
haak in de 3 steken daarna een vaste. Op de foto kun je de overgeslagen steek niet goed zien,
daarom heb ik er even een naald in gestoken. Haak 1 losse.** Herhaal van * tot ** tot je nog
5 steken over hebt. Sla 1 steek over en haak in de laatste 4 steken een vaste. Wissel bij de
laatste vaste naar kleurnummer 2017/2019/2010. Knip de draad van kleurnummer
1240/1820/1710 niet af.
Toer 51 (voor foto’s zie toer 43)
Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste, 2de, 3de en 4de steek. Haak in de volgende steek (de 1lossenlus) een “diepe” vaste. Je steekt hiervoor je naald in de steek die je bij de vorige toer
had overgeslagen (op de foto heb ik er een naald in gestoken). Haal de draad op en maak hem
af als een vaste. *Haak in de volgende 3 steken een vaste en in de steek erna een “diepe”
vaste.** Herhaal van * tot ** tot je nog 4 steken over hebt. Haak in deze 4 steken een vaste.
Hecht de draad af.
Toer 52 (voor foto’s zie toer 44)
Hecht aan de andere kant van de toer kleurnummer 1240/1820/1710 aan. Je kunt gewoon de
draad, die je niet hebt afgeknipt, weer oppakken. Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek
en in alle steken daarna.
Toer 53 (voor foto’s zie toer 39)
Haak 2 lossen. Haak in de 2de, 3de en 4de steek een half stokje. Haak 1 losse. *Sla 1 steek over
en haak in de 3 steken daarna een half stokje. Haak 1 losse.** Herhaal van * tot ** tot je nog
5 steken over hebt. Sla 1 steek over en haak in de laatste 4 steken een half stokje. Wissel bij
het laatste halve stokje naar kleurnummer 2017/2019/2010. Knip de draad van kleurnummer
1240/1820/1710 niet af.
Toer 54 (voor foto’s zie toer 40)
Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste, 2de, 3de en 4de steek. Haak in de volgende steek (de 1lossenlus) een “diepe” vaste. Je steek hiervoor je naald in de steek die je bij de vorige toer had
overgeslagen (op de foto heb ik er een naald in gestoken). Haal de draad hoog op en maak
hem af als een vaste. *Haak in de volgende 3 steken een vaste en in de steek erna een “diepe”
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vaste.** Herhaal van * tot ** tot je nog 4 steken over hebt. Haak in deze 4 steken een vaste.
Hecht de draad af.
Toer 55 (voor foto’s zie toer 41)
Hecht aan de andere kant van de toer kleurnummer 1240/1820/1710 aan. Je kunt gewoon de
draad, die je niet hebt afgeknipt, weer oppakken. Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek
en in alle steken daarna.
Toer 56 (voor foto’s zie toer 36)
Neem hier weer de iets kleinere haaknaald. In mijn geval is dit nummer 3,5.
Haak 3 lossen. Haak in de 2de, 3de en 4de steek een stokje. Haak 1 losse. *Sla 1 steek over en
haak in de 3 steken daarna een stokje. Haak 1 losse.** Herhaal van * tot ** tot je nog 5 steken
over hebt. Sla 1 steek over en haak in de laatste 4 steken een stokje. Wissel bij het laatste
stokje naar kleurnummer 2017/2019/2010. Knip de draad van kleurnummer 1240/1820/1710
niet af.
Toer 57 (voor foto’s zie toer 37)
Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste, 2de, 3de en 4de steek. Haak in de volgende steek (de 1lossenlus) een “diepe” vaste. Je steek hiervoor je naald in de steek die je bij de vorige toer had
overgeslagen (op de foto heb ik er een naald in gestoken). Haal de draad hoog op en maak
hem af als een vaste. *Haak in de volgende 3 steken een vaste en in de steek erna een “diepe”
vaste.** Herhaal van * tot ** tot je nog 4 steken over hebt. Haak in deze 4 steken een vaste.
Hecht de draad af.
Toer 58 (voor foto’s zie toer 38)
Hecht aan de andere kant van de toer kleurnummer 1240/1820/1710 aan. Je kunt gewoon de
draad, die je niet hebt afgeknipt, weer oppakken. Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek
en in alle steken daarna. Tel je weer even je steken? Als het er nog steeds 157 zijn zit je goed!
Toer 59 (voor foto’s zie toer 33)
Haak 4 lossen. Haak in de 2de, 3de en 4de steek een dubbel stokje. Haak 1 losse. *Sla 1 steek
over en haak in de 3 steken daarna een dubbel stokje. Haak 1 losse.** Herhaal van * tot ** tot
je nog 5 steken over hebt. Sla 1 steek over en haak in de laatste 4 steken een dubbel stokje.
Wissel bij het laatste dubbele stokje naar kleurnummer 2017/2019/2010. Knip de draad van
kleurnummer 1240/1820/1710 niet af.
Toer 60 (voor foto’s zie toer 34)
Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste, 2de, 3de en 4de steek. Haak in de volgende steek (de 1lossenlus) een “diepe” vaste. Je steek hiervoor je naald in de steek die je bij de vorige toer had
overgeslagen (op de foto heb ik er een naald in gestoken). Haal de draad hoog op en maak
hem af als een vaste. *Haak in de volgende 3 steken een vaste en in de steek erna een “diepe”
vaste.** Herhaal van * tot ** tot je nog 4 steken over hebt. Haak in deze 4 steken een vaste.
Hecht de draad af.
Toer 61 (voor foto’s zie toer 35)
Neem weer de haaknaald waar je het grootste deel van je deken mee haakt, in mijn geval
nummer 4.
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Hecht aan de andere kant van de toer kleurnummer 1240/1820/1710 aan. Je kunt gewoon de
draad, die je niet hebt afgeknipt, weer oppakken. Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek
en in alle steken daarna. Wissel bij de laatste vaste naar kleurnummer 2018/1708/1054.

Toer 62 (voor foto’s van de volgende 5 toeren zie toer 27 t/m 31 van week 1)
Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna. Wissel bij de laatste
vaste naar kleurnummer 841/842/851 van de Velvet.
Toer 63
Haak 3 lossen en haak in dezelfde steek nog een stokje. *Sla 2 steken over en haak 3 stokjes
in de steek daarna.** Herhaal van * tot ** tot je nog 3 steken over hebt. Sla 2 steken over en
haak 2 stokjes in de laatste steek. Wissel bij het laatste stokje naar kleurnummer
1711/1001/1114.
Toer 64
Haak 3 lossen. Haak in de opening na de 2 stokjes van de vorige toer 3 stokjes. Haak in iedere
opening tussen 2 groepjes 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 kleurnummer
841/842/851 van de Velvet.
Toer 65
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 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 kleurnummer 2018/1708/1054.
Toer 66
Haak 1 losse. Haak in de 1ste steek en alle steken daarna 1 vaste. Wissel bij de laatste vaste
naar kleurnummer 2017/2019/2010. Nog steeds geen steken kwijtgeraakt? Als het goed is zijn
het er nog steeds 157.
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Dit was alweer week 2, volgende week gaan we weer verder. Het begint van je deken is
gehaakt. Hopelijk ben je er erg blij mee!
Deze week waren er een hoop draadjes. Als ik jou was, hechtte ik ze nu vast weer af, dat
scheelt je op het laatst een hoop werk!

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