We gaan eindelijk van start! Vandaag beginnen we met de lossenlijn en de komende weken
gaan we daar een prachtige deken op haken!! Op 7 maart krijg je het laatste deel van het
patroon, dus rond half maart zou je deken in principe af kunnen zijn. Net voor de lente begint!
Ik hoop dat jullie er net zoveel zin in hebben als ik en dat we 14 hele mooie weken tegemoet
gaan samen. Héél veel plezier!!
Neem haaknaald nummer 4½ en haak met kleurnummer 1277/2010/1034/1820 een lossenlijn
van 199 lossen.

Toer 1
Neem haaknaald nummer 4.
Haak een stokje in de 4de losse vanaf je naald en ook in iedere steek daarna. Je hebt nu 197
stokjes. De 3 beginlossen tellen hierbij als 1ste stokje.

Toer 2
Haak 3 lossen (dit is je 1ste stokje). Haak een stokje om elk van de volgende 3 stokjes van de
vorige toer. Je haakt dus niet in de steken bovenop de stokjes. Sla hiervoor de draad om je
naald en steek je haaknaald van voor naar achteren langs de rechterkant van het 2de stokje van
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de vorige toer. Steek je naald weer terug van achter naar voren langs de linkerkant van het 2de
stokje van de vorige toer. Sla de draad om je naald en haal hem op. Sla de draad weer om je
naald en haal hem door de eerste 2 lussen op je naald. Sla de draad weer om je naald en haal
hem door de laatste 2 lussen op je naald. Dit was je 1ste reliëfstokje. Doe bij de volgende 2
steken hetzelfde.

Om elk van de volgende 3 stokjes van de vorige toer haak je ook weer een reliëfstokje, maar
dit keer achterlangs. Sla hiervoor de draad om je naald en steek je haaknaald van achter naar
voren langs de rechterkant van het 2de stokje van de vorige toer. Steek je naald weer terug van
voor naar achteren langs de linkerkant van het 2de stokje van de vorige toer. Sla de draad om
je naald en haal hem op. Sla de draad weer om je naald en haal hem door de eerste 2 lussen op
je naald. Sla de draad weer om je naald en haal hem door de laatste 2 lussen op je naald. Doe
bij de volgende 2 steken hetzelfde.

Herhaal dit tot je nog 1 steek (de 3 beginlossen) over hebt. Steeds 3 reliëfstokjes voorlangs en
3 reliëfstokjes achterlangs. Je eindigt met 3 reliëfstokjes voorlangs. Haak tenslotte nog een
“gewoon” stokje in de 3de van de 3 beginlossen van de vorige toer.
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Vind je het haken van reliëfstokjes lastig? Op mijn website staat onder het kopje video’s een
filmpje hiervan.

Toer 3
Haak 3 lossen (dit is je 1ste stokje). Haak een stokje om elk van de volgende 3 stokjes van de
vorige toer. Deze toer haak je eigenlijk weer hetzelfde als de vorige toer, alleen dan
andersom. Je begint dus met 3 reliëfstokjes achterlangs en daarna haak je 3 reliëfstokjes
voorlangs. Zo ga je door tot je nog 1 steek over hebt. Je eindigt met 3 reliëfstokjes
achterlangs. Haak tenslotte nog een “gewoon” stokje in de 3de van de 3 beginlossen van de
vorige toer.

Toer 4
Haak 3 lossen (dit is je 1ste stokje). Haak een stokje om elk van de volgende 3 stokjes van de
vorige toer. Deze toer haak je weer hetzelfde als toer 2. Je begint dus met 3 reliëfstokjes
voorlangs en daarna haak je 3 reliëfstokjes achterlangs. Zo ga je door tot je nog 1 steek over
hebt. Je eindigt met 3 reliëfstokjes voorlangs. Haak tenslotte nog een “gewoon” stokje in de
3de van de 3 beginlossen van de vorige toer.

Toer 5 t/m 8
Herhaal toer 3 en 4. Wissel aan het eind van toer 8 naar kleurnummer 1432/1004/2012/1302.
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Toer 9
Haak 1 losse. Haak in de 1ste steek en in alle steken daarna een vaste. In de laatste steek haak
je 2 vasten, je hebt dan 198 vasten. Hecht aan het eind van de toer de draad af.

Toer 10
Deze toer gaan we de Parelsteek haken. Hecht in de 1ste steek aan de andere kant van de toer
dan je net geëindigd bent kleurnummer 1822/1080/2018/1083 aan.
Haak 3 lossen, dit is je 1ste stokje. Haak in de volgende steek (de 2de) een stokje. Om dit stokje
haak je een “parel”. Hiervoor sla je de draad om je naald en steekt je naald achter het stokje
dat je net hebt gehaakt. Leg de draad weer om je naald en haal hem op. Herhaal dit nog 2
keer. Je hebt nu 7 lussen op je naald. Leg de draad weer om je naald en haal hem door de
eerste 6 lussen op je naald. Leg de draad nog eens om je naald en haal hem door de laatste 2
lussen. Je 1ste “parel” is gehaakt!
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Sla 1 steek over en haak een stokje in de steek erna. *Haak een “parel om dit stokje. Sla 1
steek over en haak een stokje in de steek erna.** Herhaal van * tot ** tot het einde van de
toer. Hecht aan het eind van de toer de draad af.

Toer 11
Hecht aan de andere kant van de toer (in de 3de van de 3 beginlossen) kleurnummer
1432/1004/2012/1302 aan.
Haak 1 losse. Haak in de 1ste steek en in alle steken daarna een vaste. Wissel bij de laatste
vaste naar kleurnummer 1009/1064/1099/1080.
Neem even een momentje om je steken te tellen. Zijn het er nog 198?

Toer 12
Haak 1 losse, dit is niet je 1ste halve stokje. Haak in de 1ste steek en in alle steken daarna een
half stokje. Wissel bij het laatste halve stokje naar kleurnummer 1065/1130/1422/1081.
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Toer 13
Haak 2 lossen, dit is niet je 1ste stokje. Haak in de 1ste steek en in alle steken daarna een
stokje. Wissel bij het laatste stokje naar kleurnummer 1724/1005/1203/2010. Je laat hier de
beginlosse van de vorige toer gewoon liggen, daar doe je niks mee.

Toer 14
Haak 3 lossen, dit is niet je 1ste dubbele stokje. Haak in de 1ste steek en in alle steken daarna
een dubbel stokje. Wissel bij het laatste dubbele stokje naar kleurnummer
1065/1130/1422/1081. Je laat hier de 2 beginlossen van de vorige toer gewoon liggen, daar
doe je niks mee.

Toer 15
Haak 2 lossen, dit is niet je 1ste stokje. Haak in de 1ste steek en in alle steken daarna een
stokje. Wissel bij het laatste stokje naar kleurnummer 1009/1064/1099/1080. Je laat hier de 3
beginlossen van de vorige toer gewoon liggen, daar doe je niks mee.

Toer 16
Haak 1 losse, dit is niet je 1ste halve stokje. Haak in de 1ste steek en in alle steken daarna een
half stokje. Je laat hier de 2 beginlossen van de vorige toer gewoon liggen, daar doe je niks
mee. Wissel bij het laatste halve stokje naar kleurnummer 1432/1004/2012/1302.
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Toer 17
Haak 1 losse. Haak in de 1ste steek en in alle steken daarna een vaste. Hecht aan het eind van
de toer de draad af.

De kop is eraf, de eerste week is gehaakt! Is het niet een prachtig begin van je deken?
Geniet van je hobby, geniet van het haken.
Tot volgende week!!
x Joke
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