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We zijn alweer bij week 5 aangekomen. We zitten alweer een eind in de herfst, wat gaat dat 

toch ontzettend snel! Het klopt steeds beter dat we haken aan een deken. Straks in November 

en December genieten we ervan en kunnen we hem vast al een eindje over onze benen 

trekken. 

Deze week haken we weer een aantal blokjes. Straks maken ze onze deken compleet, zullen 

ze de deken echt anders maken dan de vorige Cal.  

We gaan lekker aan de slag. Geniet ervan lieve mensen!! 

 

Haak 4 lossen met kleurnummer 2017/2019/2010 en maak hiervan een rondje door een halve 

vaste te maken in de eerste losse. 

 

 
 

Toer 1 

Haak 5 lossen. *Haak nu 3 stokjes in het rondje en 2 lossen**. Herhaal van * tot ** 2 keer. 

Haak nu 2 stokjes en sluit de toer met een halve vaste in de derde van de 5 beginlossen. Je 

hebt nu 4 setjes van 3 stokjes met steeds 2 lossen ertussen. 
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Toer 2 

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 2-lossenlus haak je 3 stokjes, 2 lossen en weer 3 

stokjes**. Herhaal van * tot ** 2 keer.  

Haak nu 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 3 

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 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 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.  
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Toer 4 

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 5 

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 

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. 
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Haak dit vierkantje nu nog 11 keer. 

 

Ook deze vierkantjes heb ik weer even geblockt. Zo weet ik zeker dat ze allemaal even groot 

worden. Zelf gebruikte ik weer mijn speciale grannyblokspanner, maar je kunt het ook met 

spelden en matjes doen. 
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Dit was alweer het einde voor deze week. Veel vierkantjes, maar ze zijn niet zo moeilijk en 

bewerkelijk. In het geheel passen ze er echt goed bij en mogen ze zelfs niet ontbreken. 

Heel veel plezier! 

 

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