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Leg je deken maar even aan de kant, we gaan weer een aantal vierkantjes haken. Even weer 

lekker klein in je handen en straks een plaatje langs je deken. Ik hoop dat je er zin in hebt! 

 

Toer 1 

Maak met kleurnummer 1123/1011/1081 een magische lus met 12 stokjes. Sluit de toer met 

een halve vaste in de 3de van de 3 beginlossen. Wissel hierbij naar kleurnummer 841/842/851 

van de Velvet. 

 

 
 

Toer 2 

Haak 1 losse. Haak in de 1ste steek en in de 11 steken erna 2 vasten. Sluit de toer met een 

halve vaste in de 1ste vaste. Wissel hierbij naar kleurnummer 1123/1011/1081. Je hebt nu 24 

steken. 

 

 
 

Toer 3 

Haak 3 lossen en een stokje in de 1ste steek. Haak in de volgende steek 1 stokje. *Haak 2 

stokjes in de volgende steek en 1 stokje in de steek daarna.** Herhaal van * Tot ** tot het 

einde van de toer. Sluit de toer met een halve vaste in de 3de van de 3 beginlossen. Wissel 

hierbij naar kleurnummer 841/842/851 van de Velvet. Je hebt nu 36 steken. 
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Toer 4 

Haak 1 losse. Haak in de 1ste steek 2 vasten. Haak in de 2 volgende steken elk 1 vaste. *Haak 

2 vasten in de volgende steek en in de 2 steken daarna haak je elk 1 vaste.** Herhaal van * tot 

** tot het einde van de toer. Sluit de toer met een halve vaste in de 1ste vaste. Wissel hierbij 

naar kleurnummer 1123/1011/1081. Je hebt nu 48 steken. 

 

 
 

Toer 5 

Haak 3 lossen en een stokje in de 1ste steek. Haak in de volgende 3 steken elk 1 stokje. *Haak 

2 stokjes in de volgende steek en in de 3 steken daarna haak je elk 1 stokje.** Herhaal van * 

tot ** tot het einde van de toer. Sluit de toer met een halve vaste in de 3de van de 3 

beginlossen. Wissel hierbij naar kleurnummer 841/842/851 van de Velvet. Je hebt nu 60 

steken. 
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Toer 6 

Haak 5 lossen. Haak in de 2de en 3de steek een dubbel stokje, in de 4de en 5de steek een stokje, 

in de 6de en 7de steek een half stokje, in de 8ste en 9de steek een vaste, in de 10de en 11de steek 

een half stokje, in de 12de en 13de steek een stokje en in de 14de en 15de steek een dubbel 

stokje. *Haak in de volgende steek een driedubbel stokje, 2 lossen en nog een driedubbel 

stokje. Haak in de volgende 2 steken een dubbel stokje, in de 2 steken daarna een stokje, in de 

volgende 2 steken een half stokje, in de daarop volgende 2 steken een vaste, in de 2 steken 

daarna een half stokje, in de volgende 2 steken een stokje en in de 2 steken daarna een dubbel 

stokje.** 

Herhaal van * tot ** tot het eind van de toer. Haak nu in dezelfde steek als de steek waar de 5 

beginlossen in zitten nog een driedubbel stokje en 2 lossen. Sluit de toer met een halve vaste 

in de 5de van de 5 beginlossen. Hecht de draad af en werk de draadjes netjes weg. 
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Dit was je eerste vierkantje. Haak er op dezelfde manier nog 11. 

Je mag ze nu nog even opzij leggen, op het allerlaatst maken we ze aan de deken. Leuk toch, 

al die stapeltjes lapjes? 

 

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