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Een nieuwe week en eventjes iets anders. We gaan deze week vierkantjes haken. En ook nog 

eens hele leuke vierkantjes, eentje met een bloem erop. 

Voor sommigen van jullie zal dit best even een uitdaging zijn. Volg goed de tekst in 

combinatie met de foto’s en alles komt goed! De eerste is het lastigst, daarna gaat het steeds 

makkelijker. 

Daar gaan we. 

 

Toer 1 

Maak met kleurnummer 1711/1001/1114 een magische lus met daarin 10 vasten. Trek aan het 

kortste uiteinde tot de eerste en laatste vaste tegen elkaar zitten. Sluit de cirkel met een halve 

vaste in de eerste vaste. Weet je niet hoe je een magische lus maakt? Je kunt het vinden op 

mijn website www.lossenenvasten.nl of achter deze link. 

 

 
 

Toer 2 

Haak 1 losse. Haak in de 1ste steek (daar waar ook de halve vaste in zit) een vaste, een half 

stokje, een stokje, een dubbel stokje, een stokje, een half stokje en een vaste. Haak in de 

volgende steek een halve vaste. *Haak in de volgende steek een vaste, een half stokje, een 

stokje, een dubbel stokje, een stokje, een half stokje en een vaste. Haak in de volgende steek 

een halve vaste. ** Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. Hecht de draad af en werk 

de draadjes netjes weg. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://www.lossenenvasten.nl/
https://youtu.be/_rM_BGKuYME
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Toer 3 

Leg je bloem met de goede kant naar onderen voor je neer. Je ziet nu de lussen van de steken 

die je net in 1 steek hebt gehaakt. Neem hiervan steeds de middelste 2 lussen en haak 3 lossen 

tussen de lussen in. Je hecht de draad aan in één van de lussen en haakt 3 lossen. Maak een 

halve vaste in de volgende lus. Haak weer 3 lossen. Herhaal dit tot je helemaal rond bent. Je 

sluit de cirkel met een halve vaste bij de 1ste lus in. Als het goed is heb je 5 3-lossenlussen. 

 

 
 

Toer 4 

Haak in iedere 3-lossenlus een vaste, een half stokje, 2 stokjes, een dubbel stokje, 2 stokjes, 

een half stokje en een vaste. Hecht de draad af en werk de draadjes netjes weg. 

 

 
 

Toer 5 

Kies uit de lussen van de laatste toer bloemblaadjes 4 punten uit waartussen je lossenlijnen 

gaat haken. Hecht in één van die lussen kleurnummer 841/842/851 van de Velvet aan. Haak 5 

lossen. Haak een halve vaste in de volgende lus. Haak weer 5 lossen. Herhaal dit tot je 

helemaal rond bent. Sluit het vierkant met een halve vaste bij de 1ste lus in.  

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Toer 6 

Haak een halve vaste in de eerste 5-lossenlus. Haak 3 lossen en 2 stokjes. Haak 2 lossen en in 

dezelfde 5-lossenlus haak je nog 3 stokjes. Haak 1 losse. *Haak in de volgende 5-lossenlus 3 

stokjes, 2 lossen en nog eens 3 stokjes. Haak 1 losse.** Herhaal dit tot je alle 5-lossenlussen 

hebt gehad. Sluit de toer met een halve vaste in de 3de van de 3 beginlossen.  

Let goed op! Je houdt de bloem naar je toe gericht vast terwijl je haakt. De lossenlijnen zitten 

aan de onderkant. Zo haak je verder de hele granny af. 

 

 
 

Toer 7  

Ga naar 1ste hoek met een halve vaste in de volgende 2 steken (de 2 steken na de steek waar de 

halve vaste zit om de toer te sluiten) en een halve vaste in de 2 lossenlus. Haak in de 2-

lossenlus 5 lossen en 3 stokjes. Haak 1 losse. Haak in de volgende 1-lossenlus 3 stokjes. Haak 

1 losse. *Haak in de volgende 2-lossenlus 3 stokjes, 2 lossen en nog eens 3 stokjes. Haak 1 

losse. Haak in de volgende 1-lossenlus 3 stokjes. Haak 1 losse.** Herhaal van * tot ** tot je 

weer bij de eerste 2-lossenlus bent aangekomen. Haak daar nog 2 stokjes bij in en sluit de toer 

met een halve vaste in de 3de van de 5 beginlossen. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Toer 8 

Haak een halve vaste in de eerste 2-lossenlus. Haak nu 5 lossen en 3 stokjes in dezelfde 2-

lossenlus. *Haak 1 losse en in de volgende 1-lossenlus haak je 3 stokjes. Haak weer 1 losse en 

in de volgende 1-lossenlus 3 stokjes. Haak nu weer 1 losse en maak in de volgende 2 

lossenlus 3 stokjes, 2 lossen en weer 3 stokjes**. Herhaal van * tot ** 2 keer. Haak nu 1 losse 

en in de volgende 1-lossenlus 3 stokjes. Haak weer een losse en in de volgende 1-lossenlus 3 

stokjes. Haak 1 losse en in de volgende 2 lossenlus (dezelfde als waar de 5 lossen en 3 stokjes 

in zitten) 2 stokjes. Sluit de toer met een halve vaste in de derde van de 5 beginlossen. 

 

 

 
 

Toer 9 

Haak een halve vaste in de eerste 2-lossenlus. Haak nu 5 lossen en 3 stokjes in dezelfde 2-

lossenlus. *Haak 1 losse en in de volgende 1-lossenlus haak je 3 stokjes. Haak weer 1 losse en 

in de volgende 1-lossenlus 3 stokjes. Haak weer een losse en in de volgende 1-lossenlus 3 

stokjes. Haak nu weer 1 losse en maak in de volgende 2 lossenlus 3 stokjes, 2 lossen en weer 

3 stokjes**. Herhaal van * tot ** 2 keer. Haak nu 1 losse en in de volgende 1-lossenlus 3 

stokjes. Haak weer een losse en in de volgende 1-lossenlus 3 stokjes. Haak nog een keer een 

losse en in de volgende 1-lossenlus 3 stokjes. Haak 1 losse en in de volgende 2 lossenlus 

(dezelfde als waar de 5 lossen en 3 stokjes in zitten) 2 stokjes. Sluit de toer nu niet, maar trek 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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de lus aan tot hij ongeveer 10-15 cm is. Knip de lus open. Trek de draad die aan de bol vastzit 

eruit en rijg de andere draad door een stompe naald. Rijg de draad nu door de 2 bovenste 

lussen (het v-tje) van de 3de van de 5 beginlossen. Rijg hem daarna door de bovenste lus van 

de steek waar de draad uit komt. Zie je hoe mooi je afwerking nu is? Werk de draadjes nu 

netjes weg. 

 

 

 

 
 

Haak dit vierkantje nog 11 keer. 

 

Om al je vierkantjes even groot te krijgen, kun je ze eventueel nog blocken. Zelf doe ik dit op 

een speciale grannyblokspanner, maar je kunt het ook met spelden en matjes doen. 
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Dit was alweer week 3 van je deken. Een flinke berg huiswerk deze keer, maar het moet te 

doen zijn. Als het niet lukt kun je ook altijd nog een aantal vierkantjes bewaren voor de 

weken van de strepentoeren aan je deken. De meeste mensen hebben die vaak wel wat eerder 

klaar dan op woensdag. 

In ieder geval 

 

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