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LOSSEN OPZETTEN
Maak een lus met de draad en hou hem op zijn
plaats met je duim en wijsvinger. De werkdraad
zit aan de onderkant
zie figuur 1. Steek nu met
de naald door de lus en trek de draad door de
opening
zie figuur 2. De ontstane lus iets
aanhalen door aan beide draden, het draadeinde
en de werkdraad, te trekken. Zo ontstaat de

beginsteek, waarin je nu nog meer lossen kunt
haken
zie afbeelding 3. Om nog meer lossen
op te zetten houd je de beginlus stevig vast,
steek de naald door de lus, pak de draad op en
trek deze weer door de lus
zie afbeelding 4.
Herhaal dit zo vaak als nodig is.
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MAGISCHE RING
Maak een lus met het garen met het uiteinde van
de draad naar beneden gericht. Leg de andere
kant van het garen over de wijsvinger
zie
afbeelding 1. Houd de lus met je duim en
wijsvinger vast, steek de naald door de lus, haal
de draad op en trek deze door de lus
zie
afbeelding 2. Haal de werkdraad weer op en trek

hem door de lus. Zo wordt de ring vastgezet
zie afbeelding 3. Vanaf hier kunnen de steken
normaal gehaakt worden. Steek de naald hierbij
altijd rondom de ring, niet in de lussen van de
ring. Als alle steken zijn gehaakt, kan de ring dicht
worden getrokken door aan het uiteinde van de
draad te trekken
zie afbeelding 4.
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KEERLOSSE
Aan het eind van een rij haak je een losse, een
zogenaamde keerlosse, en keer je het werk om.

1

HALVE VASTE
Halve vasten zijn heel veelzijdig. Je gebruikt ze
niet alleen om randen te versieren, maar ook om
een toer te sluiten. Om een rand te versieren
hecht je de draad aan een kant van het haakwerk
aan. Steek de naald onder de keerlosse in de
volgende rij, pak de draad op en trek deze door
de lus
zie afbeelding 1. Zo ziet een afwerkrand
versierd met halve vasten eruit
zie
afbeelding 2.
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VASTE STEEK
Steek de naald door de volgende steek, pak de
draad op en haal hem door de steek. Er staan nu
twee lussen op de naald.
zie afbeelding 1. Haal
de werkdraad weer op en trek deze door beide
lussen op de naald. Je hebt nu de eerste vaste
gemaakt
zie afbeelding 2. Steek de naald in de
volgende steek en herhaal de vorige stappen
zie afbeelding 3.

STAANDE VASTE

VERLENGDE VASTE STEEK

Zet met een nieuwe draad een beginlus op de
haaknaald. Steek de haaknaald door de steek van
de laatste toer waarmee je wilt beginnen en haak
een vaste. Deze staande beginsteek is de eerste
vaste van de nieuwe toer. Haak nu helemaal
rondom in de laatste toer van het haakwerk. Sluit
de toer niet met een halve vaste, maar haak
volgens het patroon in spiraalvorm verder.

Hier wordt niet onder de twee lussen van de
vorige toer gestoken, maar in de betreffende
steek van de toer eronder. Pak de draad zoals
gewoonlijk op en trek hem door deze
dieperliggende steek. Je hebt nu twee lussen op
de naald. Haal de draad weer op en haal deze
door beide lussen op de naald.
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STOKJE

DUBBELSTOKJE

Sla de draad eenmaal rond de naald (omslag).
Steek de naald vervolgens in de volgende steek
zie afbeelding 1, en haal de draad op. Je hebt
zie afbeelding 2.
nu drie lussen op de naald
Haal de draad weer op en trek hem door de
eerste twee lussen op de naald. Je hebt nu nog
twee lussen op de naald
zie afbeelding 3. Haal
de draad weer op en trek deze door de laatste
twee lussen
zie afbeelding 4. Nu is het eerste
stokje gehaakt.

Sla de draad twee keer van achteren naar voren
om de haaknaald. Voor je eerste dubbele stokje
steek je in de vijfde losse vanaf de naald in (de
lus op de naald telt niet mee). Pak de draad op
en trek deze door de steek. Je hebt nu vier lussen
op de naald. Sla de draad om en haal door twee
lussen heen. Je hebt nu drie lussen op de naald.
Sla de draad een derde keer om en haal hem
door de volgende twee lussen op de naald heen.
Nu zijn er nog twee lussen over. Sla de draad om
en haal door de laatste twee lussen heen. Je
hebt nu een dubbelstokje gemaakt. Voor het
volgende dubbelstokje doe je weer hetzelfde. Je
slaat eerst twee keer de draad om de naald en
zoekt de volgende steek.
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HALFSTOKJE
Sla de draad eenmaal rond de naald (omslag).
Steek de naald vervolgens in de volgende steek
zie afbeelding 1, en haal de draad op. Je hebt
zie afbeelding 2.
nu drie lussen op de naald
Haal de draad weer op en trek hem door alle drie
de lussen op de naald
zie afbeelding 3. Zo ziet
het halfstokje eruit als het klaar is
zie
afbeelding 4.
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Het

magische trio
DE UITVERKORENE

MATERIAAL
 chachenmayr Catania (100%
S
katoen, ll 125 m/50 g) in ivoor
(kl 436), linnen (kl 248), zwart
(kl 110), donkerbruin (kl 415),
goud (kl 249), wijnrood (kl 192),
rookgrijs (kl 435), wit (kl 106),
vos (kl 426) en Deep Amber
(kl 438), van elk een restje
haaknaald 2,5 mm
vulwatten
stopnaald
veiligheidsogen, 6 mm

ZO MAAK JE HET
Haak in spiraaltoeren. Benen,
lichaam en hoofd worden in één
stuk gehaakt. Armen, haar en
accessoires worden afzonderlijk
gehaakt en later aangenaaid.

BENEN, LICHAAM EN
HOOFD
(in zwart, rookgrijs, linnen en
ivoor)
Begin met zwart.
1ste t: 6 v in een magische ring
haken.
2de t: 6 x 1 s meerd [12].
Haak 1 hv in de volgende s en
start de volgende t in dezelfde s.
3de en 4de t: 1 v in elke s van
de vorige t
Kleurwissel naar rookgrijs.
5de t: 1 v in elke achterste
steeklus van de vorige t
6de–14de t: 1 v in elke s van de
vorige t
EERSTE BEEN: Na de 14de t 1 hv
in de volgende s haken. Knip de
draad af, door de laatste s trekken en afhechten.

Maak het tweede been. Herhaal
hiervoor de 1ste tot 14de t, maar
geen hv haken en de draad niet
afknippen. Dan de benen aan
elkaar verbinden. Ga hiervoor als
volgt te werk:
15de t: 1 hv (naar het eerste
been), 11 v, 1 hv (naar het andere
been), 11 v [24].
16de–18de t: 1 v in elke s van de
vorige t.
Kleurwissel naar linnen.
19de t: ias *2 v, 1 s mind*, van *
naar * nog 5 x herhalen [18].
20ste–22ste t: 1 v in elke s van
de vorige t
23ste t: *4 v, 1 s mind*, van *
tot * nog 2 x herhalen [15].
24ste t: 1 v in elke s van de
vorige t

24 HET MAGISCHE TRIO

Haakschool NL Nieuw Formaat.indd 24

05/01/2022 20:35

WIJ ZIJN
14,5 CM
GROOT!
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