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Boekcorrecties “Kom binnen en… Haak mee!” 

Deken Herfst 
Bovenaan bladzijde 45 staat: 
“1 stokje. *Haak in de 9 steken daarna 
1 half stokje en in de volgende steek 
1 stokje. In de daaropvolgende 
9 steken haak je 1 half stokje en in 
de steek daarna 1 stokje.” 

Dit moet zijn: 
“1 stokje. *Haak in de 9 steken daarna 
1 dubbel stokje en in de volgende steek 
1 stokje. In de daaropvolgende 
9 steken haak je 1 half stokje en in 
de steek daarna 1 stokje.” 

Deken Zomer 
Op pagina 188 boven het rode regeltje “Foto’s 288 t/m 290” staat: 
Voor het aan elkaar maken van de vierkantjes leg je 2 vierkantjes met de verkeerde kanten op elkaar. 
Maak met rood een schuifknoop op je naald. 

Hieronder , dus ook nog boven “Foto’s 288 t/m 290” moet nog komen: 
Steek je haaknaald door de opening van beide vierkantjes in de hoek en maak een vaste. 
Haak 3 lossen en haak een vaste door de volgende openingen tussen 2 groepjes van 3 lossen van beide 
vierkantjes. Ga zo door tot je weer een vaste in de volgende hoek hebt gehaakt en hecht de draad af. 

Het Herfstvest 
Op pagina 31 staat dit: 
Toer 1 
Neem haaknaald nummer 5. 
Haak 2 lossen (deze gelden niet als 1ste stokje). Haak een stokje in de 3de losse en in alle lossen daarna. 
Je hebt nu 75/85/93/103 stokjes. 

Dit is niet goed, het moet zijn: 
Toer 1 
Neem haaknaald nummer 5. 
Haak een stokje in de 3de losse  vanaf je naald. De 2 beginlossen tellen hierbij niet mee als stokje. Haak 
in alle volgende lossen ook een stokje. Je hebt nu 75/85/93/103 stokjes. 

De Rugtas 
Bladzijde 59 
Deze rugtas wordt van de Stonewashed XL gehaakt in plaats van de “gewone” Stonewashed. 

De Omslagdoek 
Bladzijde 231 
Bij toer 3 staat: 
Haak verder op ieder dubbel stokje van de vorige toer en in iedere 3-lossenlus 1 vaste. 

Dit moet zijn: 
Haak verder op ieder dubbel stokje van de vorige toer 1 vaste en om iedere 3-lossenlus van de vorige 
toer 3 vasten. 
Dezelfde fout staat ook bij toer 5 op pagina 232. 

 


