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Week 9? Ja het is echt waar! Over een paar weken is je deken al klaar! Heerlijk om er nog een 

hele lange wintertijd van te kunnen genieten. En eigenlijk kan dat nu al wel een beetje. Je hebt 

al een behoorlijke lap op je schoot liggen en deze week komt er weer een lekker stuk bij. 

Laten we maar snel beginnen. Zit je lekker? 

 

Voor deze steek vond ik het moeilijk om een naam te verzinnen die perfect past bij deze Cal. 

Uiteindelijk heb ik gekozen voor “Zonnestralen”. Volgens mij kom ik daarmee aardig in de 

buurt. 

 

Toer 164 

We beginnen met kleurnummer 1240/1820/1710. 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna. Wissel bij de laatste 

vaste naar kleurnummer 2017/2019/2010. 

 

 
 

Toer 165 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna. Wissel bij de laatste 

vaste naar kleurnummer 1240/1820/1710. 
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Toer 166 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna. Wissel bij de laatste 

vaste naar kleurnummer 2017/2019/2010. 

 

Toer 167 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna. Wissel bij de laatste 

vaste naar kleurnummer 1240/1820/1710. 

 

Toer 168 

Haak 3 lossen. Haak in de 2de steek en in alle steken daarna een stokje. 

 

 
 

Toer 169 

Haak 1 losse. Haak in de 1ste steek en alle steken daarna een vaste. Wissel bij de laatste vaste 

naar kleurnummer 2017/2019/2010. 

 

 
 

Toer 170 

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

over. *Haak in de volgende 3 steken een stokje. Haak 2 lossen en sla 2 steken over.** Herhaal 

van * tot ** tot je nog 5 steken over hebt (de 2 die je moet overslaan niet meegerekend)  Haak 

in die laatste 5 steken een stokje. 
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Toer 171 

Haak 1 losse. Haak in de eerste 5 steken een vaste. *Haak 2 lossen. Sla de 2 lossen van de 

vorige toer over en haak in de 3 steken daarna een vaste.** Herhaal van * tot ** tot je nog 2 

steken over hebt. Haak in de laatste 2 steken ook een vaste. Wissel bij de laatste vaste naar 

kleurnummer 1240/1820/1710. 

 

 

 
 

Toer 172 

Haak 1 losse. Haak in de eerste 5 steken een vaste. Haak in de volgende 2 steken een dubbel 

stokje “maar dan anders”. Hier voor gebruik je de steken van toer 168 die je in toer 169 hebt 

overgeslagen. Begrijp je het nog? Ik heb voor alle zekerheid op de foto maar even 2 naalden 

in deze steken gestoken. Sla de draad 2 keer om je naald en steek de naald van voor naar 

achter in de steek. Sla de draad om je naald en haal hem door de eerste 2 lussen op je naald. 

Sla de draad nog een keer om je naald en haal hem weer door de eerste 2 lussen. Sla de draad 

weer om je naald en haal hem door de laatste 2 lussen. Je eerste “andere” dubbele stokje is 

gehaakt. Doe dit bij de volgende steek nog een keer. (Ik klap zelf de laatste 2 toeren bij deze 

“andere” dubbele stokjes steeds even naar achteren.) Haak in de volgende 3 steken een vaste. 

* Haak in de volgende 2 steken een dubbel stokje “maar dan anders” en in de 3 steken daarna 

elk een vaste.** Herhaal van * tot ** tot je nog 2 steken over hebt. Haak in die 2 steken elk 

een vaste.  

 

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


 

Patroon Cal Vierde Kwartaal 2016 week 9 - ©2016 Lossen & Vasten 

Dit patroon valt onder de Creative Commons BY-NC-SA licentie. 

 
 

Toer 173 

Haak 3 lossen. Haak in de 2de steek en in alle steken daarna een stokje. Hecht de draad af. 
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Toer 174 

Hecht aan de andere kant van de toer kleurnummer 2017/2019/2010 aan in de 3de van de 3 

beginlossen. 

Haak 1 losse. Haak in de 1ste steek en in alle steken daarna een vaste. Wissel bij de laatste 

vaste naar kleurnummer 1240/1820/1710. 

 

 
 

Toer 175 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna. Wissel bij de laatste 

vaste naar kleurnummer 2017/2019/2010. 

 

Toer 176 

Haak 1 losse. Haak in de 1ste steek en in alle steken daarna een vaste. Wissel bij de laatste 

vaste naar kleurnummer 1240/1820/1710. 

 

Toer 177 

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 178 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de eerste steek en in alle steken daarna. Wissel bij de laatste 

vaste naar kleurnummer 1123/1011/1081. 

 

Toer 179 ( voor foto’s zie toer 13 van week 1) 

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. 

 

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


 

Patroon Cal Vierde Kwartaal 2016 week 9 - ©2016 Lossen & Vasten 

Dit patroon valt onder de Creative Commons BY-NC-SA licentie. 

Toer 180 ( voor foto’s zie toer 14 van week 1) 

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 181 ( voor foto’s zie toer 15 van week 1) 

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. 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 182 (voor foto’s t/m toer 194 zie toer 163 t/m 176) 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna. Wissel bij de laatste 

vaste naar kleurnummer 2017/2019/2010. 

 

Toer 183 

Haak 1 losse. Haak in de 1ste steek en in alle steken daarna een vaste. Wissel bij de laatste 

vaste naar kleurnummer 1240/1820/1710. 

 

Toer 184 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna. Wissel bij de laatste 

vaste naar kleurnummer 2017/2019/2010. 

 

Toer 185 

Haak 1 losse. Haak in de 1ste steek en in alle steken daarna een vaste. Wissel bij de laatste 

vaste naar kleurnummer 1240/1820/1710. 

 

Toer 186 

Haak 3 lossen. Haak in de 2de steek en in alle steken daarna een stokje. 

 

Toer 187 

Haak 1 losse. Haak in de 1ste steek en alle steken daarna een vaste. Wissel bij de laatste vaste 

naar kleurnummer 2017/2019/2010. 

 

Toer 188 

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

over. *Haak in de volgende 3 steken een stokje. Haak 2 lossen en sla 2 steken over.** Herhaal 

van * tot ** tot je nog 5 steken over hebt (de 2 die je moet overslaan niet meegerekend)  Haak 

in die laatste 5 steken een stokje. 

 

Toer 189 

Haak 1 losse. Haak in de eerste 5 steken een vaste. *Haak 2 lossen. Sla de 2 lossen van de 

vorige toer over en haak in de 3 steken daarna een vaste.** Herhaal van * tot ** tot je nog 2 

steken over hebt. Haak in de laatste 2 steken ook een vaste. Wissel bij de laatste vaste naar 

kleurnummer 1240/1820/1710. 
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Toer 190 

Haak 1 losse. Haak in de eerste 5 steken een vaste. Haak in de volgende 2 steken een dubbel 

stokje “maar dan anders”. Hiervoor gebruik je de steken van toer 186 die je in toer 187 hebt 

overgeslagen. Sla de draad 2 keer om je naald en steek de naald van voor naar achter in de 

steek. Sla de draad om je naald en haal hem door de eerste 2 lussen op je naald. Sla de draad 

nog een keer om je naald en haal hem weer door de eerste 2 lussen. Sla de draad weer om je 

naald en haal hem door de laatste 2 lussen. Je eerste “andere” dubbele stokje is gehaakt. Doe 

dit bij de volgende steek nog een keer. Haak in de volgende 3 steken een vaste. 

* Haak in de volgende 2 steken een dubbel stokje “maar dan anders” en in de 3 steken daarna 

elk een vaste.** Herhaal van * tot ** tot je nog 2 steken over hebt. Haak in die 2 steken elk 

een vaste.  

 

Toer 191 

Haak 3 lossen. Haak in de 2de steek en in alle steken daarna een stokje. Hecht de draad af. 

 

Toer 192 

Hecht aan de andere kant van de toer kleurnummer 2017/2019/2010 aan in de 3de van de 3 

beginlossen. 

Haak 1 losse. Haak in de 1ste steek en in alle steken daarna een vaste. Wissel bij de laatste 

vaste naar kleurnummer 1240/1820/1710. 

 

Toer 193 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna. Wissel bij de laatste 

vaste naar kleurnummer 2017/2019/2010. 

 

Toer 194 

Haak 1 losse. Haak in de 1ste steek en in alle steken daarna een vaste. Wissel bij de laatste 

vaste naar kleurnummer 1240/1820/1710. 

 

Toer 195 

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 196 (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 197 

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 

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


 

Patroon Cal Vierde Kwartaal 2016 week 9 - ©2016 Lossen & Vasten 

Dit patroon valt onder de Creative Commons BY-NC-SA licentie. 

haak 2 stokjes in de laatste steek. Wissel bij het laatste stokje naar kleurnummer 

1711/1001/1114. 

 

Toer 198 

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 199 

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 200 

Haak 1 losse. Haak in de 1ste steek en alle steken daarna 1 vaste. Wissel bij de laatste vaste 

naar kleurnummer 2017/2019/2010. Als het goed is heb je weer 157 steken. 

 

Het zit er weer op, deze week is weer compleet. Nog 1 week haken aan de deken en we zijn 

klaar, dan kan de rand erom! Hij wordt mooier en mooier, ben je nog steeds tevreden? Wees 

maar trots op jezelf! 

 

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