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Patroon Sloffen 
 

 
 

Ik heb deze sloffen gemaakt de Oslo van Botter IJsselmuiden. Tot maat 38 (voor de smalle 

voet) heb je waarschijnlijk wel genoeg aan 1 bol, maar voor grotere voeten zal je er een 2de 

bol bij nodig hebben. Ik haakte met haaknaald nummer 4. 

De rode sloffen in het patroon zijn kleurnummer 34, de blauwe in de blog kleurnummer 96. 

Let bij dit garen goed op. De 2 blauwe varianten zijn echt een stukje dikker dan de andere 

kleuren. Hierdoor kan het dus zijn dat als je bijvoorbeeld rode damessloffen en blauwe 

herensloffen wilt maken, je hetzelfde patroon kunt gebruiken voor verschillende maten. Blijf 

dus af en toe even passen. 

Voor de anti-slip gebruikte ik nog een flesje ABS Latex. 

 

 
 

Damessloffen (voor de smalle damesvoet) 
 

Begin met een lossenlijn van 9 lossen.  
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Toer 1 

Haak een vaste in de 2de losse vanaf je naald en haak in de volgende 7 lossen ook een vaste. 

Haak 1 losse. Ga nu verder aan de andere kant van je lossenlijn. Haak hier in de 8 steken ook 

elk een vaste. Haak 1 losse. 

Je haakt je sloffen in spiraal, dus aan het eind van de toer sluiten we de toer niet met een halve 

vaste. 

 

 
 

Toer 2 

Haak verder aan de andere kant (de kant waar je ook begonnen bent. Je haakt vanaf nu steeds 

in het rond. 

Haak een vaste in de eerste 8 steken. Markeer de 1ste steek. Haak in de 1-lossenlus 2 vasten. 

Haak in de volgende 8 steken weer een vaste (de steken aan de andere kant) en haak in de 1-

lossenlus weer 2 vasten. Je hebt nu 20 steken. 

 

 
 

Toer 3 + 4 

Haak een vaste in alle 20 steken. Markeer steeds de 1ste steek. 

Je ziet dat het nu al helemaal vanzelf dubbel vouwt. 

 

 
 

Toer 5 

Haak in de eerste 9 steken een vaste en markeer hiervan de 1ste vaste. Haak 1 losse. Haak in 

de volgende 10 steken 1 vaste (je slaat dus niet een steek over). Haak 1 losse. Haak in de 

laatste steek een vaste.  
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Toer 6 

Haak in de eerste 9 steken een vaste en markeer hiervan de 1ste vaste. Haak in de 1-lossenlus 2 

vasten. Haak in de volgende 10 steken een vaste (de steken aan de andere kant). Haak in de 1-

lossenlus weer 2 vasten. Haak tenslotte in de laatste steek een vaste.  

Je hebt nu 24 steken. 

 

 
 

Toer 7 en 8 

Haak een vaste in alle 24 steken. Markeer steeds de 1ste steek. 

 

 
 

Toer 9 

Haak in de eerste 11 steken een vaste en markeer hiervan de 1ste vaste. Haak 1 losse. Haak in 

de volgende 12 steken 1 vaste. Haak 1 losse. Haak in de laatste steek een vaste.  
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Toer 10 

Haak in de eerste 11 steken een vaste en markeer hiervan de 1ste vaste. Haak in de 1-lossenlus 

2 vasten. Haak in de volgende 12 steken een vaste (de steken aan de andere kant). Haak in de 

1-lossenlus weer 2 vasten. Haak tenslotte in de laatste steek een vaste.  

Je hebt nu 28 steken. 

 

 
 

Toer 11 t/m 30 (dit kan variëren afhankelijk van de maat die je wilt haken) 

Haak een vaste in alle 28 steken. Markeer steeds de 1ste steek. 

 

 
 

Haak nu vaste tot je aan de andere kant van je werk in het midden bent aangekomen. Leg 

hiervoor je slof plat neer. Keer je werk. 

 

 
 

Toer 31 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en de 28 daarna. De laatste steek zit in dezelfde 

steek als de eerste steek. Je hebt nu 29 steken. 
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Toer 32 t/m 51 (dit kan variëren afhankelijk van de maat die je wilt haken) 

Keer je werk. 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en de 28 daarna. 

 

Je gaat de achterkant nu dicht maken. 

Haak 1 losse en haak daarna in de eerste 15 steken een vaste. 

 

 
 

Aan beide kanten van de laatste steek heb je nu 14 steken liggen. Haak die steken met vasten 

aan elkaar. 

 

 
 

Haak 10 lossen en haak deze lossen tot een cirkel aan elkaar door een halve vaste te maken in 

de 1ste losse. 

 

 
 

Haak verder langs de bovenrand van je slof. Je haakt een vaste in de eerste steek langs de rand 

en haakt een losse. Als je goed kijkt zie je dat de rand een beetje bobbelig is. Dan weer een 

bobbel, dan weer een kuiltje. Dit komt doordat je aan het begin van de toer steeds begint met 

een losse en dan wel je eerste vaste in de 1ste steek maakt. Maak gebruik hiervan door een 

vaste te haken in het kuiltje en een losse te haken over het bobbeltje heen. 
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Je bent weer aangekomen bij het lusje. Haak om de lossen heen 12 vasten en sluit de toer met 

een halve vaste aan de voet van de lus. Hecht de draad af en werk de draadjes netjes weg. 

 

 
 

Om de sloffen nog anti-slip te maken schreef ik er met de ABS Latex nog Links en Rechts 

onder. Nu zijn ze helemaal af en veilig! 

 

 
 

Niet zo heel veel werk om deze sloffen te maken, maar wel erg leuk om te doen en nóg leuker 

om te hebben of weg te geven! 

 

Geniet van je hobby, geniet van het haken! 
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Herensloffen (voor de smallere herenvoet) of sloffen voor de wat bredere 

damesvoet Je kunt hierbij de foto’s van het vorige model gewoon gebruiken. 
 

Begin met een lossenlijn van 11 lossen.  

 

Toer 1 

Haak een vaste in de 2de losse vanaf je naald en haak in de volgende 9 lossen ook een vaste. 

Haak 1 losse. Ga nu verder aan de andere kant van je lossenlijn. Haak hier in de 10 steken ook 

elk een vaste. Haak 1 losse. 

Je haakt je sloffen in spiraal, dus aan het eind van de toer sluiten we de toer niet met een halve 

vaste. 

 

Toer 2 

Haak verder aan de andere kant (de kant waar je ook begonnen bent. Je haakt vanaf nu steeds 

in het rond. 

Haak een vaste in de eerste 10 steken. Markeer de 1ste steek. Haak in de 1-lossenlus 2 vasten. 

Haak in de volgende 10 steken weer een vaste (de steken aan de andere kant) en haak in de 1-

lossenlus weer 2 vasten. Je hebt nu 24 steken. 

 

Toer 3 + 4 

Haak een vaste in alle 24 steken. Markeer steeds de 1ste steek. 

 

Toer 5 

Haak in de eerste 11 steken een vaste en markeer hiervan de 1ste vaste. Haak 1 losse. Haak in 

de volgende 12 steken 1 vaste. Haak 1 losse. Haak in de laatste steek een vaste.  

 

Toer 6 

Haak in de eerste 11 steken een vaste en markeer hiervan de 1ste vaste. Haak in de 1-lossenlus 

2 vasten. Haak in de volgende 12 steken een vaste (de steken aan de andere kant). Haak in de 

1-lossenlus weer 2 vasten. Haak tenslotte in de laatste steek een vaste.  

Je hebt nu 28 steken. 

 

Toer 7 en 8 

Haak een vaste in alle 28 steken. Markeer steeds de 1ste steek. 

 

Toer 9 

Haak in de eerste 13 steken een vaste en markeer hiervan de 1ste vaste. Haak 1 losse. Haak in 

de volgende 14 steken 1 vaste. Haak 1 losse. Haak in de laatste steek een vaste.  

 

Toer 10 

Haak in de eerste 13 steken een vaste en markeer hiervan de 1ste vaste. Haak in de 1-lossenlus 

2 vasten. Haak in de volgende 14 steken een vaste (de steken aan de andere kant). Haak in de 

1-lossenlus weer 2 vasten. Haak tenslotte in de laatste steek een vaste.  

Je hebt nu 32 steken. 
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Toer 11 t/m 30 (dit kan variëren afhankelijk van de maat die je wilt haken) 

Haak een vaste in alle 32 steken. Markeer steeds de 1ste steek. 

Haak nu vaste tot je aan de andere kant van je werk in het midden bent aangekomen. Leg 

hiervoor je slof plat neer. Keer je werk. 

 

Toer 31 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en de 32 daarna. De laatste steek zit in dezelfde 

steek als de eerste steek. Je hebt nu 33 steken. 

 

Toer 32 t/m 51 (dit kan variëren afhankelijk van de maat die je wilt haken) 

Keer je werk. 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en de 32 daarna. 

 

Je gaat de achterkant nu dicht maken. 

Haak 1 losse en haak daarna in de eerste 17 steken een vaste. 

Aan beide kanten van de laatste steek heb je nu 16 steken liggen. Haak die steken met vasten 

aan elkaar. 

Haak 10 lossen en haak deze lossen tot een cirkel aan elkaar door een halve vaste te maken in 

de 1ste losse. 

Haak verder langs de bovenrand van je slof. Je haakt een vaste in de eerste steek langs de rand 

en haakt een losse. Als je goed kijkt zie je dat de rand een beetje bobbelig is. Dan weer een 

bobbel, dan weer een kuiltje. Dit komt doordat je aan het begin van de toer steeds begint met 

een losse en dan wel je eerste vaste in de 1ste steek maakt. Maak gebruik hiervan door een 

vaste te haken in het kuiltje en een losse te haken over het bobbeltje heen. 

 

Je bent weer aangekomen bij het lusje. Haak om de lossen heen 12 vasten en sluit de toer met 

een halve vaste aan de voet van de lus. Hecht de draad af en werk de draadjes netjes weg. 

 

Om de sloffen nog anti-slip te maken schreef ik er met de ABS Latex nog Links en Rechts 

onder. Nu zijn ze helemaal af en veilig! 

 

Niet zo heel veel werk om deze sloffen te maken, maar wel erg leuk om te doen en nóg leuker 

om te hebben of weg te geven! 

 

Geniet van je hobby, geniet van het haken! 
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Herensloffen (voor de bredere herenvoet) Je kunt hierbij de foto’s van het 

eerste model gewoon gebruiken. 
 

Begin met een lossenlijn van 13 lossen.  

 

Toer 1 

Haak een vaste in de 2de losse vanaf je naald en haak in de volgende 11 lossen ook een vaste. 

Haak 1 losse. Ga nu verder aan de andere kant van je lossenlijn. Haak hier in de 12 steken ook 

elk een vaste. Haak 1 losse. 

Je haakt je sloffen in spiraal, dus aan het eind van de toer sluiten we de toer niet met een halve 

vaste. 

 

Toer 2 

Haak verder aan de andere kant (de kant waar je ook begonnen bent. Je haakt vanaf nu steeds 

in het rond. 

Haak een vaste in de eerste 12 steken. Markeer de 1ste steek. Haak in de 1-lossenlus 2 vasten. 

Haak in de volgende 12 steken weer een vaste (de steken aan de andere kant) en haak in de 1-

lossenlus weer 2 vasten. Je hebt nu 28 steken. 

 

Toer 3 + 4 

Haak een vaste in alle 28 steken. Markeer steeds de 1ste steek. 

 

Toer 5 

Haak in de eerste 13 steken een vaste en markeer hiervan de 1ste vaste. Haak 1 losse. Haak in 

de volgende 14 steken 1 vaste. Haak 1 losse. Haak in de laatste steek een vaste.  

 

Toer 6 

Haak in de eerste 13 steken een vaste en markeer hiervan de 1ste vaste. Haak in de 1-lossenlus 

2 vasten. Haak in de volgende 14 steken een vaste (de steken aan de andere kant). Haak in de 

1-lossenlus weer 2 vasten. Haak tenslotte in de laatste steek een vaste.  

Je hebt nu 32 steken. 

 

Toer 7 en 8 

Haak een vaste in alle 32 steken. Markeer steeds de 1ste steek. 

 

Toer 9 

Haak in de eerste 15 steken een vaste en markeer hiervan de 1ste vaste. Haak 1 losse. Haak in 

de volgende 16 steken 1 vaste. Haak 1 losse. Haak in de laatste steek een vaste.  

 

Toer 10 

Haak in de eerste 15 steken een vaste en markeer hiervan de 1ste vaste. Haak in de 1-lossenlus 

2 vasten. Haak in de volgende 16 steken een vaste (de steken aan de andere kant). Haak in de 

1-lossenlus weer 2 vasten. Haak tenslotte in de laatste steek een vaste.  

Je hebt nu 36 steken. 

 

Toer 11 t/m 30 (dit kan variëren afhankelijk van de maat die je wilt haken) 

Haak een vaste in alle 36 steken. Markeer steeds de 1ste steek. 
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Haak nu vaste tot je aan de andere kant van je werk in het midden bent aangekomen. Leg 

hiervoor je slof plat neer. Keer je werk. 

 

Toer 31 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en de 36 daarna. De laatste steek zit in dezelfde 

steek als de eerste steek. Je hebt nu 37 steken. 

 

Toer 32 t/m 51 (dit kan variëren afhankelijk van de maat die je wilt haken) 

Keer je werk. 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en de 36 daarna. 

 

Je gaat de achterkant nu dicht maken. 

Haak 1 losse en haak daarna in de eerste 19 steken een vaste. 

Aan beide kanten van de laatste steek heb je nu 18 steken liggen. Haak die steken met vasten 

aan elkaar. 

Haak 10 lossen en haak deze lossen tot een cirkel aan elkaar door een halve vaste te maken in 

de 1ste losse. 

Haak verder langs de bovenrand van je slof. Je haakt een vaste in de eerste steek langs de rand 

en haakt een losse. Als je goed kijkt zie je dat de rand een beetje bobbelig is. Dan weer een 

bobbel, dan weer een kuiltje. Dit komt doordat je aan het begin van de toer steeds begint met 

een losse en dan wel je eerste vaste in de 1ste steek maakt. Maak gebruik hiervan door een 

vaste te haken in het kuiltje en een losse te haken over het bobbeltje heen. 

 

Je bent weer aangekomen bij het lusje. Haak om de lossen heen 12 vasten en sluit de toer met 

een halve vaste aan de voet van de lus. Hecht de draad af en werk de draadjes netjes weg. 

 

Om de sloffen nog anti-slip te maken schreef ik er met de ABS Latex nog Links en Rechts 

onder. Nu zijn ze helemaal af en veilig! 

 

Niet zo heel veel werk om deze sloffen te maken, maar wel erg leuk om te doen en nóg leuker 

om te hebben of weg te geven! 

 

Geniet van je hobby, geniet van het haken! 
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