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We beginnen deze week met 198 steken in de toer. Wissel aan het eind van toer 101 naar 

kleurnummer 1432/1004/2012/1302. Ik wens je weer een goede week toe!!  

 

Toer 102 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna. Hecht aan het eind van 

de toer de draad af. 

 

Toer 103 

De Parelsteek is weer aan de beurt. 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! 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.  

Voor de foto’s kun je kijken bij toer 10. 

 

Toer 104 

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 een vaste in de 1ste steek en in alle steken 

daarna. Wissel bij de laatste vaste naar kleurnummer 1009/1064/1099/1080. 

 

Toer 105 

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 106 

De Irissteek, zo noemde ik hem in mijn eerste Cal. Hij wordt ook wel de Stersteek genoemd. 

Ik houd het in deze Cal ook op Irissteek, omdat de steek van toer 24 t/m 28 ook de naam 

Stersteek draagt. Dat zou het te ingewikkeld maken. 

 

Deze steek heeft een duidelijke achterkant. Dit kun je voorkomen door eerst een toer vasten te 

haken in de kleur waarmee je deze Irissteek haakt. Denk er dan wel aan dat je die toer begint 

aan de andere kant van de toer. Zelf heb ik gekozen om dit niet te doen. Ik vind dat deze steek 

dan te hoog wordt in verhouding met de andere steken in deze kleur. Daar komt bij dat deze 

deken tóch al een duidelijke achterkant heeft. Het filmpje van deze steek heb ik Ster-/Irissteek 

genoemd. 

 

 
 

De steek moet een beetje los gehaakt worden, anders gaat je werk trekken. Neem daarom 

haaknaald nummer 4½ voor deze steek. 

Haak 3 lossen. Haal nu de draad op door de 2de losse vanaf je naald en laat hem staan. Haal nu 

de draad op door de 3de losse vanaf je naald en laat hem ook staan. Je hebt nu 3 lussen op de 

naald. Haal nu de draad op door de 1ste steek (dezelfde steek als waar ook de 1ste 3 lossen op 

staan). Je hebt nu 4 lussen op je naald. Haal nu ook nog de draad op door de 2de steek en door 

de 3de steek. Er staan nu 6 lussen op je naald. Haal de draad in één keer door alle 6 lussen en 

maak een losse. Zo ontstaat er een soort cirkeltje. 
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In dat cirkeltje begin je het volgende oog. 

*Je steekt je naald in het gaatje dat is ontstaan door een losse te maken en haalt de draad op. 

De volgende draad haal je op door de laatste steek van het laatste oog (dus niet door een steek 

van de vorige toer). De 3de draad haal je op door de laatste steek van de vorige toer die je 

gebruikte voor je vorige oog. Je hebt nu 4 lussen op je naald. Lus 5 en 6 haal je op door de 

volgende 2 steken. Haal nu de draad door alle 6 lussen en maak een losse.** 

Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer.  

Je houdt nog 1 steek over. Maak hierin een half stokje. 

 

 
 

Toer 107 

Haak 1 losse en een half stokje in de 1ste steek. Haak in het centrum van het 1ste oog 2 halve 

stokjes. Haak verder 2 halve stokjes in het centrum van alle volgende oogjes. In het 

allerlaatste oogje haak je maar 1 half stokje. Haak aan het einde van je toer op de 2de van de 3 

beginlossen van de vorige toer nog een half stokje. Je hebt nu 197 steken. Hecht de draad af. 

Is dit niet een ontzettend mooie steek? 
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Toer 108 

Neem weer de haaknaald waar je mee bezig was voor je deze steek haakte. 

Hecht aan de andere kant van de toer kleurnummer 1009/1064/1099/1080 aan. 

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 1277/2010/1034/1820. 

 

 
 

We gaan metselen!! 

Toer 109 

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

 

Toer 110 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de voorste lus van de 1ste steek en alle steken daarna. 

Je ziet dat iedere steek bestaat uit 2 lusjes. Je haakt deze toer alleen in de voorste van de 2. 

Aan de achterkant van je werk zie je dan mooi de achterste lussen liggen. 

Wissel bij de laatste vaste naar kleurnummer 1724/1005/1203/2010. 
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Toer 111 

Haak 1 losse, dit is niet je 1ste halve stokje. Haak in de 1ste steek en in alle steken daarna een 

half stokje. Je haakt hier weer door beide lussen. Hecht de draad af. 

 

 
 

Toer 112 

Hecht aan de andere kant van de toer kleurnummer 1277/2010/1034/1820 aan. Haak 1 losse 

en haak een vaste in de (beide lussen van de) 1ste steek. De volgende 3 steken zijn dubbele 

stokjes. Deze haak je alleen niet in de steek die bovenop ligt, maar je haakt deze in de lussen 

die je bij toer 110 hebt laten liggen. 

Sla hiervoor de draad 2 keer om je naald en steek hem door de lus van de 2de steek die je bij 

toer 110 liet liggen. Sla de draad weer 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 nogmaals om je naald en 

haal hem door de volgende 2 lussen. Sla de draad weer om je naald en haal hem door de 

laatste 2 lussen op je haaknaald. Bij de volgende 2 steken doe je precies hetzelfde. 

 

 

 

 
 

*De volgende 3 steken haak je vasten. Wel weer gewoon door de steken bovenop, maar alleen 

door de achterste lussen. Dit werkt op dezelfde manier als bij toer 110, alleen niet door de 

voorste, maar de achterste lussen. 
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De volgende 3 steken zijn weer dubbele stokjes. Deze haak je in de lussen die je bij toer 110 

hebt laten liggen. Tel steeds wel goed je steken, zodat je niet in de verkeerde lussen werkt.** 

Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. Je houdt nog 1 steek over. Haak hierin, gewoon 

door beide lussen, een vaste. Hecht de draad af. 

 

 
 

Toer 113 

Hecht aan de andere kant van de toer kleurnummer 1724/1005/1203/2010 aan. 

Haak 1 losse, dit is niet je 1ste halve stokje. Haak in de 1ste steek en in alle steken daarna een 

half stokje. Je haakt hier weer door beide lussen. Hecht de draad af. 

 

 
 

Toer 114 

Hecht aan de andere kant van de toer kleurnummer 1277/2010/1034/1820 aan. Haak 1 losse. 

Haak een vaste in de (beide lussen van de) 1ste steek. Haak in de volgende 3 steken ook een 

vaste, maar alleen in de achterste lussen. *De volgende 3 steken zijn weer dubbele stokjes. 

Deze haak je alleen niet in de steek die bovenop ligt, maar je haakt deze in de lussen die je bij 

toer 112 hebt laten liggen. Haak in de achterste lussen van de volgende 3 steken een vaste.** 

Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. Je hebt nog 1 steek over, haak hierin een vaste 

(door beide lussen). Hecht de draad af. 
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Toer 115 

Hecht aan de andere kant van de toer kleurnummer 1724/1005/1203/2010 aan. 

Haak 1 losse, dit is niet je 1ste halve stokje. Haak in de 1ste steek en in alle steken daarna een 

half stokje. Je haakt hier weer door beide lussen. Hecht de draad af. 

 

Toer 116 

Hecht aan de andere kant van de toer kleurnummer 1277/2010/1034/1820 aan. Haak 1 losse. 

Haak een vaste in de (beide lussen van de) 1ste steek. De volgende 3 steken zijn dubbele 

stokjes. Deze haak je in de lussen die je bij toer 114 hebt laten liggen. *Haak in de volgende 3 

steken een vaste, maar alleen in de achterste lussen. De 3 volgende steken zijn weer dubbele 

stokjes in de lussen die je bij toer 114 liet liggen.** Herhaal van * tot ** tot het einde van de 

toer. Je hebt nog 1 steek over, haak hierin een vaste (door beide lussen).  

 

 
 

Toer 117 

Haak 1 losse. Haak in de 1ste steek en in alle steken daarna een vaste. Hecht de draad af. 

 

Toer 118 

Hecht aan de andere kant van de toer kleurnummer 1009/1064/1099/1080 aan. 

Haak 1 losse, dit is niet je 1ste halve stokje. Haak in de 1ste steek en in alle steken daarna een 

half stokje. . In de laatste steek haak je nóg een half stokje. Zo kom je weer op 198 steken. 

Wissel bij het laatste halve stokje naar kleurnummer 1065/1130/1422/1081. 

 

Toer 119 

Deze toer haken we de Distelsteek nog een keer. Haak 3 lossen, dit is je 1ste stokje. Haak in 

de tweede steek een stokje. *Sla 2 steken over en haak 5 stokjes in de steek daarna. Sla 2 
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steken over en haak in de 2 steken daarna elk een stokje.** Herhaal van * tot ** tot het einde 

van de toer. Wissel bij het laatste stokje naar kleurnummer 1009/1064/1099/1080. 

Voor foto’s kun je kijken bij toer 73. 

 

Toer 120 

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 1432/1004/2012/1302. 

 

Toer 121 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna. Hecht aan het eind van 

de toer de draad af. 

 

Toer 122 

De Parelsteek is weer aan de beurt. 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! 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 123 

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 een vaste in de 1ste steek en in alle steken 

daarna. De kleurwissel komt volgende week weer. 

 

 
 

 

Het zit er weer op, alle toeren zijn gehaakt! Is de combinatie van steken niet ontzettend mooi 

deze week? Ik heb er zelf in ieder geval erg van genoten! 

 

Geniet van je hobby, geniet van het haken. 

 

Tot volgende week!! 

 

x Joke 
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