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17.   *Haak 1 rstkv, 2 v. Je gaat nu een kabel draaiing voorlangs maken, 

sla 4 steken over en haak driedubbele rstkv in de volgende 2 rstkv, 

haak vervolgens 2 driedubbele rstkv in de overgeslagen rstkv van 

de vorige ronde. Haak 2 v, 4 rstkv, 2 v. Je gaat nu een kleine kabel-

draaiing maken, sla 2 steken over en haak een rstkv in de volgende 

v, haak nog een rstkv in de eerst overgeslagen v. Haak 2 v, 4 rstkv, 

2 v. Je gaat nu een kabeldraaiing achterlangs maken, sla 4 steken 

over en haak driedubbele rstkv in de volgende 2 rstkv, haak ver-

volgens 2 driedubbele rstkv in de overgeslagen rstkv van de vorige 

ronde. Let op! Haak deze dus achterlangs. Haak 2 v, 1 rstkv*. Haak 

24 v. Herhaal *-* 1 keer. Haak 20 v.

18.   *Haak 1 rstkv, 2 v, 2 rstkv, 2 v tussen de rstk, 2 rstkv, 2 v, 4 rstkv, 2 v, 

1 rstkv, 1 v tussen de rstk, 1 rstkv, 2 v, 4 rstkv, 2 v, 2 rstkv, 2 v tussen 

de rstk, 2 rstkv, 2 v, 1 rstkv*, haak 24 v, herhaal *-* 1 keer, haak 20 v 

(118).

19.   *Haak 1 rstkv, 2 v, 2 rstkv, 2 v. Je gaat nu een kabeldraaiing ach-

terlangs maken, sla 4 steken over en haak driedubbele rstkv in de 

volgende 4 rstkv, haak vervolgens driedubbele rstkv in de overge-

slagen 2 rstkv. Let op! Haak deze dus achterlangs. Haak 2 v. Je gaat 

nu een kleine kabeldraaiing maken, sla 2 steken over en haak een 

rstkv in het volgende rstkv, haak nog een rstkv in het overgeslagen 

rstkv, 2 v. Je gaat nu weer een kabeldraaiing voorlangs maken, sla 6 

steken over en haak driedubbele rstkv in de volgende 2 rstkv. Haak 

nu nog driedubbele rstkv in de vier overgeslagen rstkv. Haak 2 v, 

 2 rstkv, 2 v, 1 rstkv*. Haak 24 v. Herhaal *-* 1 keer. Haak 20 v. 

20.   *Haak 1 rstkv, 2 v, 2 rstkv, 2 v, 4 rstkv, 2 v tussen de rstkv, 2 rstkv,  

2 v, 1 rstkv, 1 v, 1 rstkv, 2 v, 2 rstkv, 2 v tussen de rstkv, 4 rstkv, 2 v,  

2 rstkv, 2 v, 1 rstkv*, 24 v. Herhaal *-* 1 keer. Haak 20 v.

21.  *Haak 1 rstkv, 2 v. Je gaat nu een kabeldraaiing voorlangs maken, 

sla 4 steken over en haak driedubbele rstkv in de volgende 4 rstkv, 

haak vervolgens driedubbele rstkv in de overgeslagen 2 rstkv. Let 

TIP
 Wil je een toilettas 

zonder kabels maken? 
Vervang dan de 37 steken 
van het kabelpatroon per 
kant door vasten. 
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op! Haak deze dus voorlangs. Haak 2 v. Haak 

een rstkv in de volgende 2 rstkv, 2 v. Je gaat 

nu een kleine kabeldraaiing maken, sla 2 ste-

ken over en haak een rstkv in het volgende 

rstkv, haak nog een rstkv in het overgeslagen 

rstkv, 2 v. Haak 2 rstkv, 2 v. Je gaat nu een 

kabeldraaiing achterlangs maken, sla 6 steken 

over en haak driedubbele rstkv in de volgende 

2 rstkv, haak driedubbele rstkv in de vier over-

geslagen rstkv. Let op! Deze draaiing maak je 

achterlangs. 2 v, 1 rstkv*. Haak 24 v. Herhaal 

*-* 1 keer. Haak 20 v.

22.   *Haak 1 rstkv, 2 v, 4 rstkv, 2 v tussen de rstk, 

2 rstkv, 2 v, 2 rstkv, 2 v, 1 rstkv, 1 v tussen de 

rtkv, 1 rstkv, 2 v, 2 rstkv, 2 v, 2 rstkv, 2 v tussen 

de rstkv, 4 rstkv, 2 v, 1 rstkv*, 24 v. Herhaal *-* 

1 keer. Haak 20 v.

23.   *Haak 1 rstkv, 2 v, 4 rstkv, 2 v. Je gaat nu een 

kabeldraaiing achterlangs maken, sla 4 steken 

over en haak dubbele rstkv in de volgende 

2 rstkv, haak vervolgens dubbele rstkv in de 

overgeslagen 2 rstkv. Let op! Haak deze dus 

achterlangs. Haak 2 v. Je gaat nu een kleine 

kabeldraaiing maken, sla 2 steken over en haak 

een rstkv in het volgende rstkv, haak nog een 

rstkv in het overgeslagen rstkv, 2 v. Je gaat nu 

een kabeldraaiing voorlangs maken, sla 4 ste-

ken over en haak dubbele rstkv in de volgende 

2 rstkv, haak nog dubbele rstkv in de overge-

slagen 2 rstkv. Haak 2 v, 4 rstkv, 2 v, 1 rstkv*. 

Haak 24 v. Herhaal *-* 1 keer. Haak 20 v.

24.   *Haak 1 rstkv, 2 v, 4 rstkv, 2 v, 2 rstkv, 2 v 

tussen de rstk, 2 rstkv, 2 v, 1 rstkv, 1 v tussen 

de rstk, 1 rstkv, 2 v, 2 rstkv, 2 v tussen de rstkv, 

2 rstkv, 2 v, 2 rstkv, 2 v, 4 rstkv, 2 v, 1 rstkv*, 

24 v. Herhaal *-* 1 keer. Haak 20 v.

25.  *Haak 1 rstkv, 2 v. Je gaat nu een kabeldraaiing 

voorlangs maken, sla 6 steken over en haak 

driedubbele rstkv in de volgende 2 rstkv, haak 

vervolgens driedubbele rstkv in de overgesla-

gen 4 rstkv. Let op! Haak deze dus voorlangs. 

Haak 2 v. Haak een rstkv in de volgende 2 

rstkv, 2 v. Je gaat nu een kleine kabeldraaiing 

maken, sla 2 steken over en haak een rstkv in 

het volgende rstkv, haak nog een rstkv in het 

overgeslagen rstkv, 2 v. Haak 2 rstkv, 2 v. Je 

gaat nu een kabeldraaiing achterlangs maken, 

sla 4 steken over en haak driedubbele rstkv in 

de volgende 4 rstkv, haak driedubbele rstkv in 

de 2 overgeslagen rstkv. Let op! Deze draaiing 

maak je achterlangs. 2 v, 1 rstkv*. Haak 24 v. 

Herhaal *-* 1 keer. Haak 20 v.

26.   *Haak 1 rstkv, 2 v, 2 rstkv, 2 v tussen de rstk, 

4 rstkv, 2 v, 2 rstkv, 2 v, 1 rstkv, 1 v tussen de 

rstk, 1 rstkv, 2 v, 2 rstkv, 2 v, 4 rstkv, 2 v tus-

sen de rstk, 2 rstkv, 2 v, 1 rstkv*. Haak 24 v. 

Herhaal *-* 1 keer. Haak 20 v.

27.   *Haak 1 rstkv, 2 v, 2 rstkv, 2 v. Je gaat nu een 

kabeldraaiing achterlangs maken, sla 6 steken 

over en haak driedubbele rstkv in de volgende 

2 rstkv, haak vervolgens driedubbele rstkv in 

de overgeslagen 4 rstkv. Let op! Haak deze 

dus achterlangs. Haak 2 v. Je gaat nu een 

kleine kabeldraaiing maken, sla 2 steken over 

en haak een rstkv in het volgende rstkv, haak 

nog een rstkv in het overgeslagen rstkv, 2 v. 

Je gaat nu weer een kabeldraaiing voorlangs 

maken, sla 4 steken over en haak driedubbe-

le rstkv in de volgende 4 rstkv. Haak nu nog 

driedubbele rstkv in de 2 overgeslagen rst-

kv. Haak 2 v, 2 rstkv, 2 v, 1 rstkv*. Haak 24 v. 

Herhaal *-* 1 keer. Haak 20 v.

28.   *Haak 1 rstkv, 2 v, 2 rstkv, 2 v, 2 rstkv, 2 v tus-

sen de rstk, 4 rstkv, 2 v, 1 rstkv, 1 v tussen de 

rstk, 1 rstkv, 2 v, 4 rstkv, 2 v tussen de rstk, 

2 rstkv, 2 v, 2 rstkv, 2 v, 1 rstkv*. Haak 24 v. 

Herhaal *-* 1 keer. Haak 20 v.

29. t/m 36. Herhaal ronde 17 t/m 24.

37.  *Haak 1 rstkv, 2 v. Je gaat nu een kabeldraaiing 

voorlangs maken, sla 6 steken over en haak 

driedubbele rstkv in de volgende 2 rstkv, haak 

vervolgens driedubbele rstkv in de overgesla-

gen 4 rstkv. Let op! Haak deze dus voorlangs. 

Haak 2 v. Haak een rstkv in de volgende 2 

rstkv, 2 v. Je gaat nu een kleine kabeldraaiing 
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*haak 2 hst, haak 3 samengeh.st in de l van 

de vorige ronde, 1 l, haak 3 samengeh.st in de 

l van de vorige ronde, 2 hst, 2 rstka*. Herhaal 

*-* nog 1 keer. Haak 3 hst, 2 rstkv in de onder-

liggende rstk van de kabel, haak 1 hst op het 

eerste hst van de vorige ronde, 1 l, haak een 

hst op de volgende 4 hst van de vorige ronde, 

1 l, haak 1 hst op het hst van de vorige ronde, 

2 rstkv in de onderliggende rstk van de kabel, 

*haak 2 hst samen in het onderliggende hst, 

haak 2 rstka in de rstkv van de kabel, haak 1 

hst op het eerste hst van de vorige ronde, 1 

l, haak een hst op de volgende 4 hst van de 

vorige ronde, 1 l, haak 1 hst op het hst van de 

vorige ronde, 2 rstkv in de onderliggende rstk 

van de kabel*. Herhaal *-* nog 1 keer. Haak 1 

hst in de volgende 2 hst van de vorige ronde, 

1 l en haak 3 hst, 2 rstka in de onderliggende 

rstk, 2 hst, 12 rstka, 2 hst, 2 rstka in de onder-

liggende rstkv, 3 hst, 1 l, hst in de volgende 2 

hst van de vorige ronde, *2 rstkv in de onder-

liggende rstkv van de kabel, haak 1 hst op het 

eerste hst van de vorige ronde, 1 l, haak een 

hst op de volgende 4 hst van de vorige ronde, 

1 l, haak 1 hst op het hst van de vorige ronde, 

2 rstkv in de onderliggende rstk van de kabel, 

haak 2 hst samen in het onderliggende hst*. 

Herhaal *-* nog 1 keer. Haak 2 rstka in de on-

derliggende rstkv, haak 1 hst op het eerste hst 

van de vorige ronde, 1 l, haak een hst op de 

volgende 4 hst van de vorige ronde, 1 l, haak 

1 hst op het hst van de vorige ronde, 2 rstkv 

in de onderliggende rstk van de kabel, haak 3 

hst, 2 rstka in de onderliggende rstk. *Haak 2 

hst, haak 3 samengeh.st in de l van de vorige 

ronde, 1 l, haak 3 samengeh.st in de l van de 

vorige ronde, 2 hst, 2 rstka*. Herhaal *-* nog 1 

keer. Keer je werk.

13. Haak 3 l (vervangt eerste st), haak 1 rstkv, 

*haak 2 hst, 1 l, haak 3 samengeh.st in de l van 

de vorige ronde, 1 l, 2 hst, 2 rstkv*. Herhaal 

*-* nog 1 keer. Haak 1 hst in de 2 hst van de 

vorige ronde. Haak 2 rstkv in de rstkv van de 

onderliggende ronde. *Haak 1 hst op het eer-

ste hst van de vorige ronde, 1 l, haak een hst 

op de volgende 4 hst van de vorige ronde, 1 

l, haak 1 hst op het hst van de vorige ronde. 

Je gaat nu weer een draaiing voor de kabel 

maken. Sla hierbij de eerste 2 rstka over en 

haak een drstkv in de volgende 2 rstka van de 

vorige ronde. Haak nu nog een drstkv in de 2 

overgeslagen rstk*. Herhaal *-* 1 keer. Haak 1 

hst op het eerste hst van de vorige ronde, 1 

l, haak een hst op de volgende 4 hst van de 

vorige ronde, 1 l, haak 1 hst op het hst van de 

vorige ronde. Haak 2 rstkv in de rstk van de 

vorige ronde. Sla 1 hst van de vorige ronde 

over, haak 1 hst in het volgende hst, haak 1 hst 

in de l van de vorige ronde, 1 l, sla 1 hst over, 

haak een hst in de volgende 2 hst. Haak 2 rst-

kv boven de onderliggende rstka, 2 hst. *Je 

gaat nu weer een kabeldraaiing maken. Sla 3 

steken over en haak in de volgende 3 steken 

steeds 1 driedubbel rstkv. Haak nog 3 drie-

dubbele rstkv in de overgeslagen steken en 

maak hierbij de draaiing achterlangs*. Herhaal 

*-* nog 1 keer. Haak 2 hst, 2 rstkv in de rstk 

van de vorige ronde. Haak een hst in de vol-

gende 2 hst, 1 l, sla 1 hst over, haak 1 hst in de l 

van de vorige ronde, haak 1 hst in het hst van 

de vorige ronde. Sla 1 hst over. Haak 2 rstkv in 

de rstkv van de onderliggende ronde. *Haak 

1 hst op het eerste hst van de vorige ronde, 1 

l, haak een hst op de volgende 4 hst van de 

vorige ronde, 1 l, haak 1 hst op het hst van de 

vorige ronde. Je gaat nu weer een draaiing 

voor de kabel maken. Sla hierbij de eerste 2 

rstka over en haak een rstkv in de volgende 2 

rstka van de vorige ronde. Haak nu nog een 

rstkv in de 2 overgeslagen rstk*. Herhaal *-* 1 

keer. Haak 1 hst op het eerste hst van de vo-

rige ronde, 1 l, haak een hst op de volgende 4 

hst van de vorige ronde, 1 l, haak 1 hst op het 

hst van de vorige ronde. Haak 2 rstkv in de 

rstk van de vorige ronde. Sla 1 hst van de vori-

ge ronde over, haak 1 hst in de volgende 2 hst, 

haak 2 rstkv. *Haak 2 hst, 1 l, haak 3 samen-

geh.st in de l van de vorige ronde, 1 l, 2 hst, 2 

rstkv*. Herhaal *-* nog 1 keer. Keer je werk.

14. Haak 3 l (vervangt eerste st), haak 1 rstka, 

*haak 2 hst, haak 3 samengeh.st in de l van 

de vorige ronde, 1 l, haak 3 samengeh.st in de 

l van de vorige ronde, 2 hst, 2 rstka*. Herhaal 

*-* nog 1 keer. Haak 2 hst, *2 rstka in de onder-

liggende rstk van de kabel, haak 1 hst op het 

eerste hst van de vorige ronde, 1 l, haak een 

hst op de volgende 4 hst van vorige ronde, 1 

l, haak 1 hst op het hst van de vorige ronde, 

2 rstka in de onderliggende rstk van de ka-

bel*. Herhaal *-* nog 2 keer. Haak 2 hst, 1 l, 2 

hst. 2 rstka in de onderliggende rstk, 2 hst, 

12 rstka, 2 hst, 2 rstka in de onderliggende 

rstkv, 2 hst, 1 l, hst in de volgende 2 hst van 

de vorige ronde. *2 rstka in de onderliggende 

rstk van de kabel, haak 1 hst op het eerste hst 

van de vorige ronde, 1 l, haak een hst op de 

volgende 4 hst van vorige ronde, 1 l, haak 1 hst 

op het hst van de vorige ronde, 2 rstka in de 
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onderliggende rstk van de kabel*. Herhaal *-* 

nog 2 keer. Haak 2 hst, 2 rstka in de rstkv van 

de vorige ronde. *Haak 2 hst, haak 3 samen-

geh.st in de l van de vorige ronde, 1 l, haak 3 

samengeh.st in de l van de vorige ronde, 2 hst, 

2 rstka*. Herhaal *-* nog 1 keer. Keer je werk.

15. Haak 3 l (vervangt eerste st), haak 1 rstkv, 

*haak 2 hst, 1 l, haak 3 samengeh.st in de l van 

de vorige ronde, 1 l, 2 hst, 2 rstkv*. Herhaal *-* 

nog 1 keer. Haak 1 hst in de 2 hst van de vorige 

ronde. Haak 2 rstkv in de rstka van de onder-

liggende ronde. *Haak 1 hst op het eerste hst 

van de vorige ronde, 1 l, haak een hst op de 

volgende 4 hst van de vorige ronde, 1 l, haak 1 

hst op het hst van de vorige ronde. Je gaat nu 

weer een draaiing voor de kabel maken. Sla 

hierbij de eerste 2 rstk over en haak een drst-

kv in de volgende 2 rstk van de vorige ronde. 

Haak nu nog een drstkv in de 2 overgeslagen 

rstk*. Herhaal *-* 1 keer. Haak 1 hst op het eer-

ste hst van de vorige ronde, 1 l, haak een hst 

op de volgende 4 hst van de vorige ronde, 1 

l, haak 1 hst op het hst van de vorige ronde. 

Haak 2 rstkv in de rstk van de vorige ronde. 

Haak 1 hst in de volgende 2 hst, 1 l, haak 1 hst 

in de 2 hst van de vorige ronde. Haak 2 rstkv 

boven de onderliggende rstka, 2 hst, 3 rstkv. 

Je gaat nu weer een kabeldraaiing maken. Sla 

3 steken over en haak in de volgende 3 steken 

steeds 1 driedubbel rstkv. Haak nog 3 drie-

dubbele rstkv in de overgeslagen steken, haak 

1 rstkv boven de onderliggende 3 rstka, 2 hst, 

2 rstkv. Haak een hst in de volgende 2 hst, 1 l, 

haak 1 hst in de volgende 2 hst. Haak 2 rstkv 

in de rstk van de onderliggende ronde. *Haak 

1 hst op het eerste hst van de vorige ronde, 1 

l, haak een hst op de volgende 4 hst van de 

vorige ronde, 1 l, haak 1 hst op het hst van de 

vorige ronde. Je gaat nu weer een draaiing 

voor de kabel maken. Sla hierbij de eerste 2 

rstka over en haak een drstkv in de volgende 

2 rstka van de vorige ronde. Haak nu nog een 

drstkv in de 2 overgeslagen rstk*. Herhaal *-* 

1 keer. Haak 1 hst op het eerste hst van de vo-

rige ronde, 1 l, haak een hst op de volgende 4 

hst van de vorige ronde, 1 l, haak 1 hst op het 

hst van de vorige ronde. Haak 2 rstkv in de 

rstk van de vorige ronde. Haak 1 hst in de vol-

gende 2 hst, haak 2 rstkv. *Haak 2 hst, 1 l, haak 

3 samengeh.st in de l van de vorige ronde, 1 l, 

2 hst, 2 rstkv*. Herhaal *-* nog 1 keer. Keer je 

werk.

16. Haak 3 l (vervangt eerste st), haak 1 rstka, 

*haak 2 hst, haak 3 samengeh.st in de l van 
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de volgende 3 st, sla 1 st over, 2 l, 2 st op het 

1e st, 1 st op het 2e st, 2 st op het 3e st, 2 l, sla 

1 st over, haak een st op de volgende 3 st, sla 

1 st over, 2 l, 8 rstkv, 2 l, 5 st, 2 st in de laatste 

steek. Keer je werk.

46.   Haak 3 l (vervangt eerste st) en 1 st in het 1e 

st, 6 st, 3 l, 8 rstka, 3 l, 1 st op de middelste 

van de 3 st, 2 l, 2 st op het 1e st, 3 st, 2 st op 

het laatste st, 2 l, 1 st op het middelste van de 

3 st, 3 l, 4 rstka, 3 l, 4 rstka, 3 l, 1 st op de mid-

delste van de 3 st, 2 l, 2 st op het 1e st, 3 st, 2 

st op het laatste st, 2 l, 1 st op het middelste 

van de 3 st, 3 l, *8 rstka, 3 l, 1 st op de middel-

ste van de 3 st, 2 l, 2 st op het 1e st, 3 st, 2 st 

op het laatste st, 2 l, 1 st op het middelste van 

de 3 st, 3 l*. Herhaal *-* nog 2 keer. 4 rstka, 3 l, 

4 rstka, 3 l, 1 st op de middelste van de 3 st, 2 

l, 2 st op het 1e st, 3 st, 2 st op het laatste st, 2 

l, 1 st op het middelste van de 3 st, 3 l, 8 rstka, 

3 l, 6 st, 2 st in de laatste steek. Keer je werk.

47.   Haak 3 l (vervangt eerste st) en 1 st in het 1e 

st, 7 st, 3 l. Je gaat nu een draaiing voorlangs 

maken. Sla 4 steken over en haak driedubbele 

rstkv in de volgende 4 rstk. Haak vervolgens 

vier rstkv in de overgeslagen 4 steken. 3 l, sla 

3 l, 1 st en 2 l over, haak 2 st in het 1e st, 1 st 

in het 2e st, 2 st in het 3e st, 1 l, 2 st in het 4e 

st, 1 l, 2 st in het 5e st, 1 st in het 6e st, 2 st in 

het 7e st. Haak 3 l. *Je gaat nu een draaiing 

voorlangs maken. Sla 4 steken over en haak 

driedubbele rstkv in de volgende 4 rstk. Haak 

vervolgens vier rstkv in de overgeslagen 4 

steken. 3 l, sla 3 l, 1 st en 2 l over, haak 2 st in 

het 1e st, 1 st in het 2e st, 2 st in het 3e st, 1 l, 

2 st in het 4e st, 1 l, 2 st in het 5e st, 1 st in het 

6e st, 2 st in het 7e st. Haak 3 l*. Herhaal *-* 

nog 4 keer. Je gaat nu weer een draaiing voor 

de kabel maken. Sla 4 steken over en haak 

driedubbele rstkv in de volgende 4 rstk. Haak 

vervolgens vier rstkv in de overgeslagen 4 

steken, 3 l, 7 st, 2 st in de laatste steek. Keer je 

werk.

48.   Haak 3 l (vervangt eerste st) en 1 st in het 1e 

st, 8 st, 2 l, *8 rstka, 2 l, 5 st, 2 l, 2 st op het vol-

gende st, 1 st op het 2e st, 2 l, 5 st, 2 l*. Herhaal 

*-* 5 keer. 8 rstka, 2 l, 8 st, 2 st in de laatste 

steek. Keer je werk.

49.   Haak 3 l (vervangt eerste st) en 1 st in het 1e 

st, 9 st, 3 l, *4 rstkv, 2 l, 4 rstkv, 3 l, sla 2 l en 1 

st over, haak st op de volgende 3 st, 2 l, sla 1 st 

over, haak 2 st in het 1e st, 1 st in het 2e st, 2 st 

in het 3e st, 2 l, sla 1 st over, st op de volgende 

3 st, 3 l*. Herhaal *-* 5 keer. 4 rstkv, 2 l, 4 rstkv, 

3 l, 9 st, 2 st in de laatste steek. Keer je werk.

50.   Haak 3 l (vervangt eerste st) en 1 st in het 1e 

st, 4 st, 3 l, sla 3 st over, 1 st in het volgende 

st, sla 2 st over, 3 l. *Haak 4 rstka, 2 l, 1 st in 

de ketting van l, 2 l, 4 rstka, 3 l, haak 1 st op 

de middelste van de 3 st, 3 l, sla 1 st, 2 l en 1 st 

over, haak st op de volgende 3 st, 3 l, sla 1 st, 

2 l en 1 st over, haak 1 st op de middelste van 

de 3 st, 3 l*. Herhaal *-* nog 5 keer. Haak 4 

rstka, 2 l, 1 st in de ketting van l, 2 l, 4 rstka, 3 

l, sla 2 st over, haak 1 st in het volgende st, 3 l, 

sla 3 st over, 4 st, 2 st in de laatste steek. Keer 

je werk.

51.   Haak 3 l (vervangt eerste st) en 1 st in het 1e 

st, 5 st, 3 l, 1 st op het volgende st van de vo-

rige ronde, 3 l. 4 rstkv, 2 l, haak op het st van 

de vorige ronde achtereenvolgens 1 st, 2 l en 

1 st. Haak 2 l, 4 rstkv, 3 l, 1 st op het st van de 

vorige ronde, 3 l, 1 st op het middelste van de 

3 st, 3 l, 1 st op het st van de vorige ronde, 3 l* 

Herhaal *-* nog 5 keer. Haak 4 rstkv, 2 l, haak 

op het st van de vorige ronde achtereenvol-

gens 1 st, 2 l en 1 st. Haak 2 l, 4 rstkv, 3 l, 1 st 

op het volgende st, 3 l, 5 st, 2 st in de laatste 

steek. Keer je werk.

52.    Haak 3 l (vervangt eerste st) en 1 st in het 1e 

st, 5 st, sla 1 st over, 3 l, 1 st in het st van de 

vorige ronde, 3 l. *Haak 4 rstka, 3 l, 1 st in de 

ketting van 2 l tussen de st, 3 l, 4 rstka, 4 l, sla 

1 st over, haak 1 st in het volgende st, sla 1 st 

over, 4 l*. Herhaal *-* nog 5 keer. Haak 4 rstka, 

3 l, 1 st in de ketting van 2 l tussen de 2 st, 3 

l, 4 rstka, 3 l, 1 st op het volgende st, 3 l, sla 1 

st over, 5 st, 2 st in de laatste steek. Keer je 

werk.

53.    Haak 1 l (keerlosse), 7 v, *4 l, 1 v in het vol-

gende st, 2 l, 1 hv in de 1e l, 4 l, 4 v, 4 l, 1 v in 

het volgende st, 2 l, 1 hv in de 1e l, 4 l, 4 v*. 

Herhaal *-* nog 6 keer. Haak 4 l, 1 v in het 

volgende st, 2 l, 1 hv in de 1e l, 4 l, 7 v, Knip de 

draad af en hecht af.
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Je kunt zoveel moois maken met kabels in je haakwerk. 

Leer de kabeltechniek met de uitleg in dit boek én bekijk 

de bijbehorende instructiefilmpjes via de QR-codes. 

Van hippe plantenhangers, omslagdoek en plaid tot 

kleinere ontwerpen, zoals pannenlap en handige 

opbergmandjes. Je ontdekt al snel de vele mogelijkheden! 

Alle haakontwerpen staan stapsgewijs beschreven, 

inclusief haakschema’s bij de meer gevorderde 

projecten. Veel (kabel)haakplezier!

Mode- en
woonaccessoires  

voor
b innen & bu iten

xxx 
Inclus i ef 

instruct ief i lmp jes
voor de 

kabeltechn iek !
xxx

l = losse

l.boog = lossenboog

v = vaste

hv = halve vaste

st = stokje

hst = half stokje

dst = dubbel stokje

driedst = driedubbel stokje

twee vasten in één vaste

twee vasten samenhaken

reliëfst = reliëfstokje voor

reliëfst = reliëfstokje achter

half-reliëfst = half reliëfstokje voor

half-reliëfst = half reliëfstokje achter

d reliëfst = dubbel reliëfstokje voor

kabeldraaiing

kabeldraaiing =  het aantal 
dwarsstreepjes geeft aan of je
 een stokje, dubbel stokje of 
driedubbel stokje moet haken

magische ring

aantal steken aan het eind van een 
ronde

(xx)
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